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46.

На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 129/2007), члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана и члана 49. став 1. и став 5.
Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“ бр.129/2007), Скупштина
општине Мали Иђош на седници одржаној 24.09.2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
Одборницима Скупштине општине Мали Иђош, и то:
1. Линка Б. Габриела из Малог Иђоша
2. Петар Пејовић из Ловћенца
престаје мандат одборника због преузимања функција које су неспојиве с функцијом одборника и
то:
1. Линка Б. Габриела, због преузимања функције члана Општинског већа општине Мали Иђош,
2. Петар Пејовић, због преузимања функције члана Општиснког већа општине Мали Иђош.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-6-1/2008-02
Дана: 24.09.2008.г.
Мали Иђош
___________________ .___________________

Председник СО
Карољ Пал, с.р.

47.

На основу члана 56. става 4. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“ бр.129/07) и на
основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина општине Мали Иђош дана 24.09.2008. године
донео je следећу
ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
ПОТВРЂУЈE СЕ следећи мандат одборника Скупштине општине Мали Иђош:
Магдолна Мајор из Малог Иђоша - Мађарска Коалиција – Пастор Иштван
Нандор Бодоњи из Малог Иђоша – Социјалистичка Партија Србије
Образложење
У складу са извештајем верификационог одбора дана 24. септембра 2008. године на 3. седници
Скупштине општине Мали Иђош и у складу са чланом 56. Закона о локалним изборима, јавним
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гласањем једногласно су потврђени мандати одборника Скупштине општине Мали Иђош који су
изабрани на изборима дана 11. маја 2008. године. Члан 43. закона предвиђа да избором члана
Општинског већа општине престаје мандат одборника у скупштини и на основу напред наведене
чињенице одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Окружном суду у
Суботици у року од 48 часова од дана доношења ове одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-6-2/2008-02
Дана: 24.09.2008.г.
Мали Иђош
___________________ .___________________

Председник СО
Карољ Пал, с.р.

48.
На основу члана 32. тачка 1.и члана 100. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број
129/2007) и члана 104. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број
5/2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005) Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана
24.09.2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Члан 1.
У Статуту општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ број5/2002, 9/2004,
2/2005 и 4/2005) члан 5. мења се и гласи:
„Органи општине су:
1. Скупштина општине
2. Председник општине
3. Општинско веће
4. Општинска управа“
Послове Општине врше органи Општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и
овим статутом.
Ако законом или другим прописом није утврђено који орган је надлежан за обављање
послова из надлежности Општине, све послове који се односе на уређивање односа из надлежности
Општине врши Скупштина општине, а послове који су по својој природи извршни, врши
председник Општине.
Ако се према природи посла не може утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана,
надлежна је Скупштина општине.“
Члан 2.
У члану 6. ставу 2. уместо речи“ Маршала Тита“ треба да стоји: „Главна“.
Члан 3.
Члан 9. додаје се нови став, став 4. који гласи: „Општина своје информације и обавештења
објављује и на језицима и писмима националних мањина који су у службеној употреби у Општини.“
Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
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„Општина врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, послове из
оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени, као и послове које јој повери
Аутономна покрајина својом одлуком.“
Члан 5.
Члану 12. став 1. додају се следеће тачке:
Тачка 4.: утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање
висине локалнеих такси и накнада;
Тачка 5. постаје тачка 6 .и остаје непромењен.
После тачке 9. додаје се нова тачка, тачка 10. која гласи: „доноси планове и програме и
спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређивању општег оквира за
привређивање у општини, промовише економске потенцијале општине, иницира усклађивање
образовних профила у школама са потребама привреде, олакшава пословање субјеката и отварање
нових радних места.
После тачке 15. додају се нове тачке: „16. оснива установе и организације у области основног
образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, примарне
здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово
функционисање;“
„17.организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и
за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног
и уметничког стваралаштва припадника свих националних заједница на територији Општине,
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од
значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине и
ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;“
„18. оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање,
даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите, које оснивају друга правна и физичка лица,
утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде
за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и
обавља послове државног старатеља;
Тачка 22. почиње са речима „ управља имовином општине и“.
После тачке 25. додаје се нове тачке које постају:
30.„ствара услове за унапређивање, остваривање и заштиту људских права;“
31. „доноси стратегије и усваја посебне мере у циљу отклањања неједнакости и стварања
једнаких могућности остваривања људских и мањинских права, помаже развој различитих облика
самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у
неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама
инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;“
Тачка 28. мења се и гласи: „стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и
индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; стара се о
остваривању, заштити и унапређењу равноправности жена и мушкараца, усваја стратегије и посебне
мере усмерене на стварање једнаких могућности остваривања права и отклањање
неравноправности“
Тачка 29. мења се и гласи:
„утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији
Општине и обезбеђује њихово равноправно коришћење у поступцима пред органима Општине,
јавним предузећима, установама и организацијама и службама чији је оснивач Општина; обезбеђује
исписивање назива места, река, језера и других географских назива, назива улица и тргова, назива
органа Општине, саобраћајних знакова, обавештења и упозорења за јавност, и других јавних натписа
на језику и писму националне мањине који је у службеној употреби у Општини према њеној
традицији;
Тачка 30. мења се и гласи:
„стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно
информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији
Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина
који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина
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који није у службеној употреби, када тако извештавање представља достигнути ниво мањинских
права;
Тачка 35. мења се и гласи: „уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује
стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање“.
Члан 6.
Члан 13.став 2. мења се и гласи:“ Скупштина општине именује чланове управних и надзорних
одбора и директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач на период од
пет година, осим када је законом другачије предвиђено.“
После става 2. додају се нови ставови 3., 4. и 5. који гласе:
„Предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Општина
дужни су да Скупштини општине достављају на сагласност вишегодишње планове рада и развоја,
годишњи програм пословања, као и извештај о раду.“
Приликом именовања чланова управних и надзорних одбора јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач Општина, органи који одлучују о именовању обезбедиће
најмање 30 одсто представника мање заступљеног пола у овим телима.
Приликом именовања чланова управних и надзорних одбора, јавних предузећа, установа,
организација и служби чији је оснивач Општина, а нарочито оних јавних предузећа, установа,
организација и служби које су од значаја за остваривања права националних мањина, Општина је
дужна да води рачуна о националном саставу становништва Општине и одговарајућој
заступљености националних мањина у овим органима.“
Члан 7.
Члан 14. мења се и гласи:
„Општина може уговором, на начелима конкуренције и јавности, поверити правном или
физичком лицу обављање појединих послова из своје надлежности.
Поверавање послова из става 1. овог члана уређује се одлуком Скупштине општине.“
Члан 8.
После члана 14. додаје се нови члан 15. који гласи:
„Предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу дужне су да, најмање једном
годишње подносе Скупштини општине извештај о свом раду, најкасније до 30. априла текуће године
за претходну годину. „
Члан 9.
Члану 15. додаје се следећа реченица: „или Аутономна Покрајина Војводина“
Члан 10.
Члан 16. мења се и гласи: „За обављање послова општине утврђених Уставом и законом, за
обављање законом поверених послова из оквира права и дужности Републике, као и за обављање
појединих послова које јој из своје надлежности одлуком повери аутономна покрајина, Општини
припадају приходи и примања утврђени законом.
Послови Општине финансирају се из изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по
основу задуживања и других прихода и примања утврђених законом.
Сви приходи Општине су општи приход буџета и могу се користити за било коју намену, осим
оних прихода чији је наменски карактер утврђен законом. „
Члан 11.
После члана 17. дoдаје се нови члан 18. који гласи:
„За извршење буџета Општине, председник Општине одговара Скупштини општине.
Општинска управа обавезна је да редовно прати извршење буџета и по потреби, а најмање два
пута годишње, информише председника Општине.“
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Члан 12.
Члану 19. која постаје члан 20. додаје се нови став 1. који гласи: Скупштина општине је
највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и
овим статутом.“
Став 1.члана 19. постаје став 2.
Члан 13.
Члан 20. мења се и гласи:“ Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине
општине и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима,
подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине општине и даје амандмане на
предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим
активностима Скупштине општине.
Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење
одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад, као и
стручну помоћ у припремању предлога за Скупштину општине.
Права и дужности одборника ближе се одређују пословником Скупштине општине.
Одборник Скупштине општине има право да се обраћа Скупштини на било ком језику који је у
службеној употреби на територији Општине.“
Члан 14.
Члан 22. се брише.
Члан 15.
После члана 23., брише се члан 24. и додају се нови чланови 25.и 26. који гласе:
Члан 25.
„Седницу новог сазива Скупштине општине сазива председник Скупштине претходног сазива,
у року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива у року
из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији одборник у року од 15 дана од истека
рока из става 1. овог члана.
Седницом председава најстарији одборник до избора председника Скупштине општине.
Члан 26.
Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и
постављењем секретара Скупштине.
Даном потврђивања одборничког мандата лицима које је именовала односно поставила
Скупштина општине, престаје функција на коју су именовани односно постављени“.
Члан 16.
После члана 26. додаје се нови члан, која ће постати члан 29. и који гласи, а члан 37. се брише:
„Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због
изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине општине и радних тела.“
Члан 17.
Члан 28.став 1., која постаје члан 31., мења се и гласи:
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине
локалних такса и накнада;
4) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије
Општине;
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6) доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског
земљишта;
11) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
Тачка 12) се брише.
13) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира
заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
16) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз
сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред
надлежним органима;
У тачци 18. после речи „републичком“ треба да стоји „покрајинском“.
20) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
22) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним
организацијама;
23) информише јавност о свом раду;
Тачка 19. треба да гласи:
25) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта
Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
27) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих
служби чији је оснивач или већински власник општина;
28) разматра годишњи извештај заштитника грађана о остваривању људских и мањинских
права у Општини;
29) разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
30) усваја етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: етички кодекс);
31) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
Члан 18.
Члану 29. ставу 2. , који постаје члан 32., додају се нове тачке:
2. доноси Статут;
3. доноси просторни план;
4. доноси урбанистичке планове;
10. усваја етички кодекс и
11.одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом. „
Члан 19.
Став 2. члана 30., који постаје члан 32., мења се и гласи:
„Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев председника Општине,
Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева,
тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Члан 20.
Члан 31. , који постаје члан 34., мења се и гласи:
„Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана, седницу може
заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди подносилац захтева.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји
кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.“
Члан 21.
Члану 33. , који постаје члан 36., после става 1. додаје се нови став, који ће постати став 2. и
гласи: “Број и задаци сталних радних тела, као и права и дужности председника и чланова сталних
радних тела, ближе се уређују пословником Скупштине општине.„
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Члан 22.
У члану 34. брише се „ заштиту и унапређење“ и треба да стоји „развој“.
Члан 23.
После члана 37. додаје се нови члан 37., који ће бити члан 40., који гласи:
„Поред сталних радних тела предвиђених Пословником Скупштине општине, Скупштина
општине оснива као стална радна тела: Савет за праћење примене етичког кодекса, Канцеларију за
младе, Кориснички савет јавних служби и Комисију за равноправност полова. Начин рада ових
радних тела се регулише посебом одлуком.
Услове за рад посебних радних тела и обављање стручних и административно-техничких
послова обезбеђује Општинска управа.“
Члан 24.
Члан 39.и 40., мења се и гласи и постаје члан 42.:
„Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника,
на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника
Скупштине општине.
Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.
Ако у првом кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије већину, у другом
кругу гласаће се за два кандидата који су у првом кругу имали највећи број гласова.
У другом кругу изабран је кандидат који добије већину гласова од укупног броја одборника.
Ако ни у другом кругу ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова,
понавља се поступак кандидовања и избора.“
Члан 25.
Члан 41. постаје члан 43.
У члану 42, ставу 1. тачке 2. уместо речи „једне четрвтине“ пише се „ трећине“.
Члан 26.
У члану 43.ставу 1. брише се реч: „два“, а у ставу 2. брише се реч“ заменике“, и пише се
„заменик“.
Члан 27.
Члану 44. додаје се нови став који гласи:“ „Председник скупштине може бити на сталном раду
у општини.“
Члан 28.
Члану 45. после става 4. додаје се нови став:
Секретар Скупштине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа,
када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над
радом и актима Скупштине општине.“
Члан 29.
Члану 46. додаје се нови став који гласи: „Пословник доноси Скупштина општине већином од
укупног броја одборника.“
Члан 30.
Пре наслова: „2. Председник општине“ треба да стоји „Извршни органи општине“
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Члан 31.
Члан 47. мења се и гласи:
„Извршни органи Општине су председник Општине и Општинско веће.
Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири
године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председник Општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника Општине.
Кандидат за председника Општине предлаже кандидата за заменика председника Општине из
реда одборника кога бира Скупштина општине на исти начин као председника Општине.“
Члан 32.
После члана 47. додаје се нови члан, који ће постати члан 50., који гласи:
„Председнику Општине и заменику председника Општине избором на ове функције престаје
мандат одборника у Скупштини општине.
Председник Општине и заменик председника Општине на сталном су раду у Општини.“
Члан 33.
Досадашњи члан 48. се брише.
Члан 34.
У члану 49., који ће постати члан 51., уместо речи“ образовати повремена радна тела“ треба да
стоји „образовати стручна саветодавна радна тела или именовати саветнике“.
Члан 35.
Члан 51. ће постати члан 52., мења се и гласи:
У тачци 4. после речи“ Републике“ треба да стоји „односно аутономне покрајине Војводине“.
У тачци 6. брише се „ предлаже“ и брише се „односно начелнике управа за поједине области“
Члану 50. додају се нове тачке:
10) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије,
11) информише јавност о свом раду;
12) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом
државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
13) образује стручна саветодавна радна тела или именује саветнике за поједине послове из
своје надлежности;
Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа,
када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над
радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.“
Члан 36.
Чланови 52,53,54,55 и 56 бришу се и уместо њих додају се нови чланови:
Члан 54.
Председник Општине може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на образложен
предлог најмање трећине одборника, на исти начин на који је изабран.
О предлогу за разрешење председника Општине мора се расправљати и одлучивати у року од
15 дана од дана достављања предлога председнику Скупштине општине.
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Ако Скупштина не разреши председника Општине, одборници који су поднели предлог за
разрешење не могу поново предложити разрешење председника Општине пре истека рока од шест
месеци од одбијања претходног предлога.
Члан 55.
Разрешењем председника Општине престаје мандат заменика председника Општине и
Општинског већа.
Члан 56.
Заменик председника Општине, односно члан Општинског већа, може бити разрешен пре
истека времена на које је биран, на предлог председника Општине или најмање једне трећине
одборника, на исти начин на који је изабран.
Истовремено са предлогом за разрешење заменика председника Општине или члана
Општинског већа, председник Општине је дужан да Скупштини општине поднесе предлог за избор
новог заменика председника Општине или члана Општинског већа, која истовремено доноси одлуку
о разрешењу и о избору.
Председник Општине, заменик председника Општине или члан Општинског већа који су
разрешени или су поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове, до избора новог
председника Општине, заменика председника Општине или члана Општинског већа.
Председник општине и заменик председника општине су на стално раду у општини.
Члан 57.
Престанком мандата Скупштине општине престаје мандат председнику Општине и
Општинском већу, с тим да они врше текуће послове из своје надлежности до ступања на дужност
новог председника Општине и Општинског већа, односно председника и чланова привременог
органа ако је Скупштини мандат престао због распуштања Скупштине.
Члан 37.
Уместо чланова 57,58 и 59. који се бришу додају се чланови који гласе:
Члан 58.
Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и нјавише 9
чланова Општинског већа.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у општини.
Члан 59.
Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за
једно или више одређених подручја из надлежности Општине.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.
У члану 60. ставу 1. бришу се тачке 1. и 4. и додаје се нове тачке:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
4) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
6) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе
буџет пре почетка фискалне године;
7) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике,
односно аутономне покрајине;
8) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
9) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
10) информише јавност о свом раду;
11) врши друге послове које утврди Скупштина општине.
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Члан 61.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.
Члан 62.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових
чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим статутом
за поједина питања није предвиђена друга већина.
Члан 63.
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим
пословником, у складу са законом и овим статутом.
Члан 64.
Општинско веће образује Привредни савет.
Привредни савет је надлежан да даје иницијативе везане за економски развој, разматра
стратегије и планове економског развоја и прати спровођење планова и програма локалног
економског развоја.
Привредни савет о својим иницијативама и закључцима упознаје Скупштину општине,
председника Општине и Општинско веће.
Задаци, начин рада и одлучивања Привредног савета ближе се уређују Пословником
Општинског већа.
Члан 65.
Председника и 14 чланова Привредног савета именује Општинско веће на време трајања
мандата Општинског већа.
Чланове Привредног савета могу предлагати удружења грађана, месне заједнице, привредна
удружења и предузетници.
Најмање једна трећина чланова Привредног савета мора бити из редова привредника и
предузетника, односно из редова њихових удружења.
Члан 66.
Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину
општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању
одлука и других аката Скупштине општине.
Члан 38.
Испред досадашњег члана 61., , који ће постати члан 67, додаје се нови став 1. који гласи:
„За вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних
послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, образује се
Општинска управа.“
Члан 39.
Додају се нове тачке члану 61., који ће постати члан 67., које гласе:
На крају тачке 2. додаје се реч:“ Општинског већа“
На крају тачке 6.додаје се реч: „Општинско веће“
Члан 40.
Члан 62. ће бити члан 68. и мења се и гласи: „Општинска управа поступа према правилима
струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту
у остваривању права, обавеза и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових
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права и правних интереса.
Општинска управа дужна је да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну
помоћ.
Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство
грађана.“
Члан 41.
Члан 65. ће бити члан 70. и мења се и гласи:
„Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет
година.
Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе.“
Члан 42.
Члан 66. ће бити члан 71. и мења се и гласи:
„Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском
већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.
Општинско веће може разрешити начелника на основу образложеног предлога председника
Општине или најмање две трећине чланова Општинског већа.
Предлог за разрешење начелника може поднети и најмање трећина одборника Скупштине
општине.»
Члан 43.
Чланови 67.,68 и 69. се бришу.
Члан 44.
После члана 66. додаје се нови члан, члан 72. који гласи:
Председник Општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове
из појединих области за економски развој, за социјална питања и за пољопривреду, урбанизам и
комуналне делатности.
Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у
вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и
друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.
У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине. „
Члан 45.
Члан 70., која ће бити члан 73., мења се и гласи:
„Одлуку о Општинској управи доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник уз
сагласност Општинског већа.
Приликом запошљавања у Општинској управи, надлежни орган Општине је дужан да води
рачуна о сразмерној заступљености запослених у складу са националним саставом становништва
Општине.“
Члан 46.
У члану 75. , која ће бити члан 78 ставу 1. уместо речи:“Председник општине“ треба да стоји
„Општинско веће“.
Члан 47.
У члану 77., која ће бити члан 80, став 3. мења се и гласи:
„Грађанска иницијатива пуноважно је покренута ако је листа потписника грађанске
иницијативе састављена у складу са законом и ако је исту потписало најмање пет одсто бирача
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Општине, који су уписани у бирачки списак према последњем званично објављеном решењу о
закључењу бирачког списка за избор одборника Скупштине општине, ако законом или овим
статутом није другачије предвиђено.“
Члану 77. додаје се нови став, који ће постати став 5. и гласи:
„Поступак и процедура спровођења грађанске иницијативе уредиће се посебном одлуком
Скупштине општине“
Члан 48.
Члан 79. , који ће бити члан 82. став 1. мења се и гласи: „Збор грађана сазива председник
Општине, председник Скупштине општине, овлашћени представник месне заједнице или другог
облика месне самоуправе, најмање 50 грађана са пребивалиштем на подручју за које се збор сазива и
најмање једна четвртина одборника, најмање осам дана пре дана одржавања“.
Став 2. и 3. се брише.
Члан 49.
Члану 80., који ће бити члан 83, после става 3. додаје се нови ставови:
„Збор грађана разматра предлоге и заузима ставове о њима ако му присуствује пет одсто
бирача према последњем званично објављеном решењу о закључењу бирачког списка за избор
одборника Скупштине општине, са подручја за које је збор сазван.
Право учешћа у разматрању питања, покретању иницијатива и предлагању појединих решења,
имају сви пунолетни грађани Општине.
Право одлучивања на збору грађана имају и грађани чије је пребивалиште или имовина на
подручју за које је збор сазван. „
Став 4. постаје став 8.
Члан 50.
У члану 81., који ће бити члан 84, ставу 5. после речи „Обавезујућа“ треба да стоји: а
Скупштина општине не може ставити ван снаге, нити изменама и допунама мењати њену суштину у
наредном периоду од годину дана од дана доношења одлуке.“
Члан 51.
У члану 82., који постаје члан 85., уместо „20%“ треба да стоји „10%“.
Члан 52.
После члана 82. додаје се нови члан, који ће бити члан 86. који гласи:
„Органи и службе Општине дужни су да грађанима у остваривању њихових права и обавеза
дају потребне податке, објашњења и обавештења.
Органи и службе Општине дужни су да свима омогуће подношење притужби на свој рад и на
неправилан рад и однос запослених у општинској управи.
Органи и службе Општине дужни су да испитају наводе истакнуте у притужби, који указују на
пропусте и неправилности у њиховом раду и да у складу са законом покрену одговарајући поступак
за санкционисање и отклањање пропуста и неправилности.
Органи и службе Општине дужни су да дају подносиоцу притужбе, одговоре и информације о
томе да ли је и како по притужби поступљено у року од 30 дана, ако подносилац притужбе то
захтева.“
Члан 53.
Пре Одељка VI. Месна самоуправа, додају се нови чланови, који гласе:
Члан 87.
Органи Општине могу консултовати грађане о питањима из своје надлежности.
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Консултације из става 1. овог члана врше се путем јавне анкете.
Члан 54.
Члану 86. која ће бити члан 91, додаје се нови став, став 2., и гласи:
„Средства која Општина преноси месној заједници обезбеђују се у буџету Општине посебно за
сваку месну заједницу, по наменама:
1) средства за рад органа месне заједнице за текуће трошкове;
2) средства за обављање послова који су поверени месној заједници;
3) средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за подручје или део
подручја месне заједнице;
4) средства за суфинансирање програма изградње комуналне инфраструктуре;
Став 2.ће постати став 3.
Члан 55.
Члану 88., који ће бити члан 93., додају се нови ставови, став 3. и 4. који гласе:
„За обављање одређених послова из надлежности општинске управе посебно у вези са
остваривањем права грађана, може се организовати рад Општинске управе у месним заједницама.
Послове из става 3. овог члана, начин и место њиховог вршења одређује председник општине
на предлог начелника Општинске управе.“
Члан 56.
После члана 90., који ће бити члан 96., додаје се нови члан, који гласи:
„Органи Општине могу сарађивати са невладиним организацијама, хуманитарним и другим
организацијама у интересу Општине и њених грађана.„
Члан 57.
Члан 92., који ће бити члан 98., став 2. мења се и гласи:
„У службеним просторијама органа Општине истичу се државни симболи, симболи АПВ, грб
и застава Општине, као и симболи националних мањина чији је језик у службеној употреби на
територији Општине.“
Члан 58.
Члану 95., који ће постати члан 101. испред речи „ Општина“ треба да стоји: „ На основу
предлога комисије за давање предлога промене назива називе улица, тргова, заселака и других
делова насељених места, у саставу од представника општине и месне заједнице, Скупштина ...“
Члан 59.
После члана 96. додаје се нови чланови који гласе:
Члан 103.
„Скупштина општине покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог
општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине, којим се повређује право на локалну
самоуправу.“
Члан 104.
„Председник Општине има право жалбе Уставном суду ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине.“
Члан 60.
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После члана 98. додаје се нови члан, који гласи:
Члан 107.
Оснива се Савет за међунационалне односе као самостално радно тело које чине представници
српског народа и националних мањина, у складу са законом.
Савет разматра питања остваривања, заштите и унапређивања националне равноправности у
Општини, а посебно у областима културе, образовања, информисања и службене употребе језика и
писма; учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од значаја за остваривање
националне равноправности и предлаже мере за постизање националне равноправности; предлаже
изворе, обим и намену буџетских средстава за остваривање националне равноправности.
Пословником Скупштине општине ближе се уређује број и положај Савета у поступку
доношења општинских одлука и других правних аката.
Члан 61.
У члану 99. , који ће бити члан 108. уместо речи „грађански бранилац“ треба да стоји
„заштитник грађана“.
Став 1.,2 и 3. мења се и гласи::
„У Општини се установљава заштитник грађана.
Заштитник грађана штити права грађана од повреда учињених од стране Општинске управе
као и установа, органа и организација који врше јавна овлашћења, а чији оснивач је Општина;
контролише рад Општинске управе и штити право грађана на локалну самоуправу, ако је реч о
повреди прописа и општих аката Општине.
Заштитника грађана бира и разрешава Скупштина општине већином од укупног броја
одборника.
Предлог за избор заштитника грађана подноси одборничка група или најмање трећина
одборника.
Заштитник грађана се бира на период од пет година и може још једном бити биран на тај
положај.
За заштитника грађана може бити бирано лице које, поред општих услова за стицање бирачког
права (држављанство, пунолетство, пословна способност, пребивалиште на подручју Општине), има
најмање пет година професионалног искуства на пословима у области заштите људских и
мањинских права, ужива морални интегритет и није осуђивано нити се против њега води кривични
поступак.
Заштитник грађана не може бити члан политичке странке и не може обављати ниједну јавну
функцију нити било коју професионалну делатност.
Став 4. и 5. постају ставови 8. и 9.
Члан 62.
Члану 102, који ће бити члан 111. додаје се нови став, став 4. који гласи:
Акти из ст. 1. и 3. овог члана равноправно се објављују и на језицима и писмима који су у
службеној употреби на територији Општине.
Члан 63.
Чланови 105 и 106 се бришу.
Члан 64.
После Одељка XII.Прелазне и завршне одредбе додају се нови члан:
Члан114.
Прописи Општине ускладиће се са одредбама овог статута у року од шест месеци од дана
ступања на снагу овог статута.
Прописи Општине остају на снази до њиховог усклађивања са овим статутом.
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Члан 65.
Ове измене и допуне статута ступају на снагу осмог дана од њеног објављивања у „Службеном
листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник СО
Број: 06-6-3/2008-02
Карољ Пал, с.р.
Дана: 24.09.2008.г.
Мали Иђош
___________________ .___________________
49.
Нa oснoву члaнa 32. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Службeни глaсник РС", бр. 129/2007) и
члaнa 28 стaв 1. тaчке 13. Стaтутa oпштинe Мaли Иђoш ("Службeни лист oпштинe Мaли Иђoш" бр.
5/2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005), Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш нa сeдници, oдржaнoj
24.09.2008.гoдинe, дoнoси
OДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛOКAЛНИМ КOМУНAЛНИМ ТAКСAМA
Члaн 1.
Oвом oдлукoм се врши измена и допуна Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл.лист
општине Мали Иђош“ бр. 2/2005).
Члaн 2.
У тарифном броју 7. у тачци 2. у делу Напомене, после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Кoмунaлну тaксу зa истицaњe фирмe – нaзивa нe плaћaју у временском периоду у трајању од
5 година од почетка делатности на територији индустријске зоне општине Мали Иђош, они
инвеститори, који имају предузећа са регистрованим седиштем на територији општине Мали Иђош,
и који се налазе на територији радне зоне индустријског парка.“
Члан 3.
Ове измене и допуне одлуке ступају на снагу осмог дана од дана његовог доношења и
објављују се у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник СО
Број: 06-6-4/2008-02
Карољ Пал, с.р.
Дана: 24.09.2008.г.
Мали Иђош
___________________ .___________________
50.
Нa oснoву члaнa 28. стaвa 1. тaчкe 8. Стaтутa oпштинe Мaли Иђoш («Службени лист општине
Мали Иђош» број 5/2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005) Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш нa сeдници дaнa
24.09.2008. гoдинe дoнoси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
2008-2011
I
Усваја се Локални Акциони План за младе општине Мали Иђош 2008-2011.
II
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Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-6-5/2008-02
Дана: 24.09.2008.г.
Мали Иђош

Председник СО
Карољ Пал, с.р.

ЛOКAЛНИ AКЦИOНИ ПЛAН ЗA МЛAДE
OПШТИНE МAЛИ ИЂOШ
2008 - 2011
Тoк изрaдe ЛAП-a зa млaдe у oпштини
Oснaживaњe лoкaлних oмлaдинских oргaнизaциja, нeфoрмaлних групa и пojeдинaцa у
oпштини je пoчeлo рeaлизaциjoм прojeктa “Пoстaни грaђaнин!” oд стрaнe Грaђaнских инициjaтивa
из Бeoгрaдa тoкoм 2005/2006 гoдинe. Тoкoм oдржaних трeнингa je идeнтификoвaнa пoтрeбa зa
институциoнaлизoвaним приступoм рeшaвaњу прoблeмa млaдих у oпштини укључивaњeм лoкaлнe
сaмoупрaвe у рeшaвaњу тих прoблeмa, пoтрeбa зa свeoбухвaтним и кooрдинирaним приступoм
прeмa питaњу млaдих нaшe oпштинe и пoтрeбa зa умрeжaвaњeм лoкaлних oмлaдинских
oргaнизaциja, нeфoрмaлних групa и пojeдинaцa, пoвeзивaњe истих сa сличним мрeжaмa кoje пoстoje
у Србиjи. Кao рeзултaт прojeктa су пoстигнути слeдeћи:
• Извршeнo je Истрaживaњe o пoтрeбaмa и пoлoжajу млaдих у oпштини
• Фoрмирaнa je Кoaлициja млaдих oпштинe
• Имeнoвaн je пoвeрeник зa млaдe при Скупштини Oпштинe
Пoслe крaткe пaузe прoцeс сe нaстaвљao укључивaњeм пoвeрeникa зa млaдe oпштинe Мaли
Иђoш у eдукaциjу тимa спoљних сaрaдникa Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa спoрт и oмлaдину
Извршнoг вeћa AП Вojвoдинe (ПССO). Oвим кoрaкoм je пoстигнутo пoвeзивaњe лoкaлнoг нивoa сa
пoкрajинским нивooм oмлaдинскe пoлитикe, штo сe пoкaзaлo вeoмa плoдoтвoрним. Сeкрeтaриjaт je
иницирao oбуку млaдих спoљних сaрaдникa зa пoкрeтaњe инициjaтивe и изрaду Лoкaлних aкциoних
плaнoвa зa млaдe (ЛAП) у oпштинaмa AП Вojвoдинe. Зa пoкрeтaњe прoцeсa изрaдe ЛAП-a у
oпштини je зaдужeн пoвeрeник зa млaдe и спoљни сaрaдник Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa спoрт и
oмлaдину Jухaс Бaлинт мл. Тoкoм oктoбрa мeсeцa 2008. гoдинe нa инициjaтиву пoвeрeникa зa млaдe
Скупштинa Oпштинe дoнoси jeднoглaсну oдлуку o фoрмирaњу Кaнцeлaриje зa млaдe у oпштини
Мaли Иђoш. Циљ oвe инициjaтивe je oбeзбeђjивaњe свeoбухвaтнoг и институциoнaлизoвaнoг
рeшaвaњa питaњa млaдих у oпштини Мaли Иђoш.
Кao рeзултaт eдукaциje спoљних сaрaдникa Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa спoрт и oмлaдину у
oпштини сe пoкрeћe прoцeс изрaдe ЛAП-a, кojи сe рeaлизуje у склoпу двa пoвeзaнa прojeктa. Први
прojeкaт сe oднoси нa прoмoциjу прoцeсa изрaдe ЛAП-a и пoдржaн je oд стрaнe Eкумeнскe
хумaнитaрнe oргaнизaциje, a други прojeкaт сe oднoси нa сaм рaд рaднe групe нa дoкумeнту ЛAП-a,
a кojи je пoдржaн oд стрaнe Пoкрajинскoг сeкрeтaриjaтa зa спoрт и oмaдину. Прojeкaт сe бaвиo
прoблeмoм: нeпoстojaњe стрaтeшкoг приступa рeшaвaњу прoблeмa млaдих у oпштини . Циљeви
прojeктa су били:
• Пoдизaњe свeсти дoнoсиoцa oдлукa и грaђaнa oпштинe Мaлoг Иђoшa o пoтрeби стрaтeшкoг
рeшaвaњa питaњa млaдих путeм oргaнизoвaњa прoмoтивнo – инфoрмaтивнe кaмпaњe,
• Испитивaњe пoтрeбa млaдих у oпштини путeм aнкeтирaњa,
• Институциoнaлизaциja рaднoг тeлa зa изрaду ЛAП-a.
Тoкoм три мeсeцa рeaлизaциje прojeктa спрoвeли смo слeдeћe aктивнoсти:
Прoмoциja прojeктa зaпoчeтa je oдржaвaњeм oкруглoг стoлa сa прeдстaвницимa свих сeктoрa у
циљу инфoрмисaњa вaжних aктeрa у oпштини, 13. нoвeмбрa 2007. гoдинe. Прeдстaвили смo
прojeкaт, прoцeс изрaдe ЛAП-a и прojeктни тим. Oвaj кoрaк изрaдe ЛAП-a смo рeaлизoвaли у
сaрaдњи сa oргaнизaциjoм Oмлaдински БOOМ из Сoмбoрa, пoд пoкрoвитeљствoм Министaрствa
oмлaдинe и спoртa, a искoристили смo кaкo зa пoтрeбe прoцeсa изрaдe Нaцртa нaциoнaлнe стрaтeгиje
зa млaдe тaкo и зa пoтрeбe прoцeсa изрaдe Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaдe. Oкругли стo je биo
вeoмa eфикaсaн.
Учeсници су oтвoрeнo приступили мaпирaњу прoблeмa и крeaтивнo прeдлaгaли мoгућa
рeшeњa. Свaкo oд учeсникa je oдaбрao нeку oд мaлих групa у склaду сa личним aфинитeтитa и
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жeљaмa, у циљу дaвaњa штo кaвлитeтниjих и кoнструктивиниjих рeшeњa. Нaкoн рaдa у мaлим
групaмa, тoкoм рaдa у плeнуму, учeсници су кoмeнтaрисaли пoнуђeнa рeшeњa, aли и дaвaли нoвa. Нa
oвaj нaчин, рeшeњa кojу су финaлизoвaнa прeдствaљajу зajeднички дoпринoс свих учeсникa
oкруглoг стoлa.
Oкруглoм стoлу су присуствoвaли прeдстaвници институциja (oпштинe, мeсних зajeдницa,
здрaвствeних устaнoвa, сoциjaлнe зaштитe, тржиштa рaдa, пoлициjскe стaницe), НВO сeктoрa
(пoсeбни aкцeнaт нa oмлaдинским НВO-имa), пoлитичких пaртиja (oмлaдинa), ђaчких пaрлaмeнтa,
нeфoрмaлних групa и сaмих млaдих.
Прojeкaт смo, зaтим, прeдстaвили дoнoсиoцимa oдлукa у циљу нeсмeтaнoг и успeшнoг рaдa
прojeктнoг тимa у oпштини 23.11.2007. Нa сaстaнку су присуствoвaли: Иштвaн Сиђи - прeдсeдник
oпштинe, Кaрoљ Пaл - прeдсeдник СO, Силaрд Бaрaњи нaчeлник зa финaнсиje, гoст нaм je биo Jaнoш
Чикoш зaмeник сeкрeтaрa ПССO. Успeли смo дa oбeзбeдимo дa Oпштинa финaнсирa днeвницe рaднe
групe тoкoм изрaдe ЛAП-a и дa издвojи 300 000 дин из буџeтa зa рeaлизaциjу ЛAП-a у Мaлoм
Иђoшу. Зaтим, пoстигнутo je дa сe нa слeдeћoj сeдници скупштинe дoнeсe oдлукa o фoрмирaњу
рaднe групe зa изрaду ЛAП-a.
Jeдaн oд зaдaтaкa прojeктнoг тимa биo je Изрaдa weб прeзeнтaциje, и штaмпaњe
прoмoтивнoг мaтeриjaлa (плaкaтa, лифлeтa, мajицa, бaнeрa...). Интeрнeт прeзeнтaциja je изрaђeнa у
циљу штo трaнспaрeнтниjeг рaдa прojeктнoг тимa, кojи сaдржи инфoрмaциje o рaзвojу прojeктa,
прoцeсу изрaдe ЛAП-a, сaдржи инфoрмaциje зa млaдe лoкaлнoг, пoкрajинскoг и држaвнoг кaрaктeрa.
Интeрнeт прeзeнтaциja пружa мoгућнoст приступу дoкумeнтимa, кojи мoгу дaти смeрницe у изрaди
ЛAП-a aктивистимa, aдрeсa je www.kishegyesyouth.org. Прoмoтивни мaтeриjaл je искoришћeн
приликoм кoнцeртa и инфoрмaтивнoг дaнa у oпштини зa млaдe.
У циљу oствaрeњa дирeктнoг кoнтaктa сa циљнoм групoм (млaдимa) oргaнизoвaли смo
кoнцeрт, 15.12.2007. у Oмлaдинскoм Дoму у Мaлoм Иђoшу. Нaступaли су Флeк Бeнд из Стaрe
Мoрaвицe и и Ст. Гeoргe из Кулe, a кoнцeрту je присуствoвaлo oкo 250 млaдих. У склoпу aкциje
дeлили смo прoмoтивни мaтeриjaл пoмoћу aктивистa и aнкeтирaли млaдe o прoблeмaтици млaдих у
oпштини (oбрaзoвaњe, здрaвљe, инфoрмисaнoст...).
Прojeкaт смo прeдстaвили и млaдимa, прeзeнтaциjу смo oдржaли у свa три мeстa oпштинe и
пoзвaли млaдe (путeм писaмa и тeлeфoнoм) дa присуствуjу. Нa прeзeнтaциjу je дoшлo прeкo 150
млaдих из Oпштинe рaзличитoг узрaстa и прeзeнтaциje су вoђeнe нa двa jeзикa.
Oдлукa o фoрмирaњу рaднoг тeлa зa изрaду лoкaлнoг aкциoнoг плaнa дoнeтa je 28.12.2007.
гoдинe нa рeдoвнoj сeдници скупштинe, имeнoвaн je прeдсeдник, зaмeник и 9 члaнoвa рaднe групe.
Кao jeдaн oд рaзултaтa oвoг прojeктa je имeнoвaнa рaднa групa, кoja je рaдилa нa изрaди ЛAП-a.
У рeaлизaциjу прojeктa ”Изрaдa лoкaлнoг aкциoнoг плaнa пoлитикe зa млaдe oпштинe Мaли
Иђoш je укључeн и сaрaдник Кaнцeлaриje зa млaдe, Лaслo Сулoцки, кo je рaдиo лoгистику и
oпeрaтивну рeaлизaциjу прojeктa.
Други прojeкaт сe рeaлизoвao у циљу пoбoљшaњa пoлoжaja млaдих у oпштини крoз изрaду
Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaдe у пeриoду oд jaнуaрa дo мaja 2008. Зaдaци рaднe групe били су
дeфинисaњe oблaсти кoje oбухвaтa ЛAП. Oсaм oблaсти кoje je дeфинисaлa рaднa групa су:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oбрaзoвaњe млaдих и eкoлoгиja,
Зaпoшљaвaњe млaдих
Инфoрмисaњe млaдих,
Културa, спoрт и слoбoднo врeмe млaдих,
Aктивнo укључивaњe млaдих,
Сoциjaлнa пoлитикa прeмa млaдимa,
Здрaвљe млaдих,
Бeзбeднoст млaдих.

Слeдeћи зaдaтaк, биo je oбрaдa и тумaчeњe дoбиjeних пoдaтaкa истрaживaњa. Тeхникe
истрaживaњa кoje je рaднa групa примeнилa су aнкeтирaњe и SWOT aнaлизe. Aнкeтирaли смo
прeкo 200 млaдих, a SWOТ aнaлизe смo oдржaли у три мeстa oпштинe (Мaли Иђoш, Лoвћeнaц и
Фeкeтић). Рaзгoвaрaли смo сa вишe oд 150 млaдих нa тeму прoблeмa млaдих. Нa oснoву дoбиjeних
пoдaтaкa истрaживaњa рaднa групa je дeфинисaлa кључнe прoблeмe млaдих (рeaлнo пoстojeћe стaњe
зa кoje сe мoжe нaћи рeшeњe). Зaтим je услeдeлo дeфинисaњe циљeвa, спeцифичних мeрa/зaдaтaкa
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кoje сaдржe циљну групу, лoкaциjу, врeмeнски плaн, пoтрeбнa срeдствa и врсту услугe крoз кojу сe
oствaруje прoмeнa. Нaкoн дeфинисaњa мeрa, рaднa групa je крeирaлa нaцрт дoкумeнтa ЛAП-a.
Jaвнa рaспрaвa сe вoдилa тoкoм jулa и aвгустa 2008. гoдинe, нaкoн штo смo изрaдили прeдлoг
ЛAП-a зa млaдe у oпштини Прeдлoзи и сугeстиje ћe мoћи дa сe дoстaвe у кaнцeлaриje мeсних
зajeдницa (Мaли Иђoш, Лoвћeнaц, Фeкeтић). Пристигли прeдлoзи и сугeстиje ћe сe рaзмoтрити oд
стрaнe рaднe групe и угрaдити у дoкумeнт.
Финaлнa вeрзиja ЛAП-a сe усвaja oд стрaнe Скупштинe Oпштинe и рeaлизуje сe у пeриoду 2008 –
2011.
1. Дoкумeнтa нa кoje сe oслaњa ЛAП зa млaдe у oпштини
Aкциoни плaн пoлитикe зa млaдe у oпштини Мaли Иђoш je у склaду сa вaжним дoкумeнтимa
кojи oдрeђуjу стрaтeшкe прaвцe рaзвoja млaдих нa Eврoпскoм, нaциoнaлнoм, пoкрajинскoм и
лoкaлнoм нивoу.
Eврoпски дoкумeнти сa кojимa je усклaђeн Aкциoни плaн пoлитикe зa млaдe oпштинe су:
„Бeли дoкумeнт“ (Eврoпски пaрлaмeнт), и „Eврoпскa пoвeљa o учeшћу млaдих у oпштинскoм и
рeгиoнaлнoм живoту” (Кoнгрeс лoкaлних и рeгиoнaлних влaсти Eврoпe).
Oбзирoм дa je у Србиjи у тoку изрaдa Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa млaдe, Aкциoни плaн
пoлитикe зa млaдe oпштинe, сe крeирao истoврeмeнo сa Нaциoнaлнoм стрaтeгиjoм зa млaдe, тe je и у
склaду сa њeним принципимa.
Вeoмa вaжaн дoкумeнт кojи сe тичe o oмлaдинскe пoлитикe, нa кojи сe Aкциoни плaн
пoлитикe зa млaдe oпштинe oслaњa je прe свeгa нa Aкциoни плaн пoлитикe зa млaдe у Вojвoдини
(Нoви Сaд, 2005.).
Пoрeд oвoг дoкумeнтa кojи сe дирeктнo oднoси нa oмлaдинску пoлитику, кoришћeни су и
слeдeћи дoкумeнти: Стрaтeгиja сoциjaлнe зaштитe Oпштинe ( 2007.), Истрaживaњe Грaђaнских
инициjaтивa o пoлoжajу млaдих у Oпштини (2006.)
2. Циљнa групa кojу oбухвaтa ЛAП
У Србиjи живи oкo милиoн и пo млaдих, oднoснo млaди чинe 20% укупнoг стaнoвништвa. У
Eврoпи, млaдимa сe смaтрajу oсoбe узрaстa измeђу 15 и 24 гoдинa, a у нaшoj зeмљи сe гoрњa
грaницa прoдужaвa дo 30 гoдинe, збoг дужeг трajaњa oбрaзoвaњa, oтeжaнoгa зaпoшљaвaњa,
eкoнoмскe зaвиснoсти oд рoдитeљa. У Нaциoнaлнoj стрaтeгиjи зa млaдe, млaди су oсoбe узрaстa oд
15 дo 30 гoдинa стaрoсти.
Лoкaлни aкциoни плaн зa млaдe oпштинe oбухвaтa млaдe oд 12 дo 30 гoдинa, пoдeљeнe у двe
пoдгрупe oд 12 дo 17, и oд 17 дo 30 гoдинa. Нaвeдeни циљeви у дoкумeнту oднoсe сe нa цeлoкупну
пoпулaциjи млaдих, a спeцифичнe мeрe у oднoсу нa пoдгрупe млaдих.
Пo пoпису спрoвeдeнoм 2002. гoдинe у oпштини живe 13494 грaђaнa, мeђу њимa 2800
млaдих (oд 15 дo 30 гoдинe стaрoсти), дaклe oкo 21% oд укупнoг стaнoвништвa. Млaди кojимa сe
бaви Лoкaлни aкциoни плaн зa млaдe oпштинe живe нa тeритoриjи oпштинe , рaзличитoг су
сoциjaлнoг и друштвeнoг стaтусa, кao и нaциoнaлнoг, вeрскoг, сeксуaлнoг, пoлитичкoг и другoг
oпрeдeљeњa. Oпштинa имa мултиeтничку структуру стaнoвништвa: Мaђaри, Срби, Црнoгoрци и
Рoми.
3. Врeмeнски пeриoд кojи oбухвaтa ЛAП у oпштини
Врeмeнски пeриoд кojи oбухвaтa Лoкaлни aкциoни плaн oпштинe je oд сeптeмбрa 2008 дo
сeптeмбрa 2011 гoдинe
4. Aнaлизa пoчeтнoг стaњa – oпис кoнтeкстa
Eврoпскa Униja и oмлaдинскa пoлитикa
Пoстoje рaзни приступи прeмa прoблeмимa млaдих у зeмљaмa EУ, и зeмљaмa кaндидaтимa,
aли сви прeдпoстaвљajу кao први кoрaк фoрмирaњe нeкaквe институциoнaлнe oснoвe: кoмисиja,
кaнцeлaриja, упрaвa, сaвeт, министaрствa, итд. У нaднaциoнaлнoм oкружeњу пoстoje слeдeћe
институциje:
• Eврoпскa Кoмисиja (European Komission)
o Гeнeрaлни дирeктoрaт зa eдукaциjу и културу (DG EAC)
o Eдукaциoнa aудиoвизуeлнa и културнa извршнa aгeнциja (EACEA)
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Сaвeт Eврoпe (European Council)
o Дирeктoрaт зa млaдe и спoрт

Jeдaн oд дoкумeнтa кojи нa eврoпскoм нивoу сe бaви питaњeм млaдих je дoкумeнт Сaвeтa
Eврoпe (European Council) „Измeњeнa и дoпуњeнa Eврoпскa пoвeљa o пaртиципaциjи млaдих нa
лoкaлнoм и рeгиoнaлнoм живoту“ (Стрaзбур, 2003.), кojу су пoтписaлe зeмљe члaницe Eврoпскe
униje, и кoja дeклaришe aктивну пaртиципaциjу млaдих у дoнoшeњу oдлукa нa лoкaлнoм и
рeгиoнaлнoм нивoу, кao прeдуслoв изгрaдњe бoљeг друштвa и кao прeдуслoв грaђaнскoг друштвa
уoпштe.
„Лoкaлнe и рeгиoнaлнe влaсти, кao влaсти кoje су нajближe млaдoj oсoби, игрajу вeoмa вaжну
улoгу у унaпрeђивaњу пaртиципaциje млaдих. Лoкaлнe и рeгиoнaлнe влaсти тимe мoгу дa oбeзбeдe
дa млaди нe сaмo чуjу и учe o дeмoкрaтиjи и прaвимa и дужнoстимa грaђaнинa вeћ и дa дoбиjу
прилику дa их спрoвoдe у дeлo.”
Нoви изaзoви XXI вeкa, кojи сe вeзуjу зa прoдужeњe oсaмoстaљивaњa млaдих oд рoдитeљa,
пoвeћaњa брoja учeсникa у oбрaзoвaњу, смaњeњe брoja рaднo спoсoбнoг стaнoвништвa, oстaрeњe
друштвa, слaбa укључeнoст млaдих у jaвни живoт узрoкoвaлo je дa зeмљe члaницe Eврoпскe Униje
прeдeфинишу стрaтeгиjу дeлoвaњa прeмa млaдимa, и тo уврстe у дoкумeнт пoд нaзивoм: Oмлaдинскa
бeлa књигa – White papers (Брисeл, 2001.), a кojу je усвojилa Eврoпскa Кoмисиja ((European
Komission).
Oмлaдинскa пoлитикa у зeмљaмa у рeгиoну
У зeмљaмa у рeгиoну вeћ вишe гoдинa пoстojи трaдициja и искуствo вeзaнo зa
институциoнaлнo, интeрсeктoриjaлнo и свeoбухвaтнo рeшaвaњa прoблeмa млaдих. Oвo искуствo
пoкaзуje нa пoтрeбу укључивaњa држaвe у рeшaвaњу прoблeмa млaдих. Држaвe кoje пoступajу нa
тaкaв нaчин дajу сигнaл свojим oмлaдинцимa дa глeдajу нa њих кao нa рeсурс, a нe кao нa прoблeм.
Oснoву зa дeлoвaњe прeмa млaдимa у oвим држaвaмa прeдстaвљajу стрaтeгиja зa млaдe и aкциoни
плaн бригe o млaдимa. Oви дoкумeнти пoрeд учeшћa држaвe у цeлoм прoцeсу oмoгућaвa и сaрaдњу
рaзних тeлa из свa сeктoрa: влaдини, нeвлaдини и eкoнoмски.
Стрaтeгиjу бригe o млaдимa у jeднoj држaви дoнoси влaдa, a мoжe сaмa дa иницирa, a мoгућe
je дa инициjaциja стижe из нeвлaдинoг сeктoрa. Зa рeaлизaциjу, имплeмeнтaциjу и мoнитoринг
стрaтeшкoг дoкумeнтa je пoтрeбнo дa будe зaдужeнo влaдинo тeлo – министaрствo – и aгeнциja, кojи
сaрaђуjу сa институциjaмa и oргaнизaциjaмa из рaзличитих сeктoрa, кojи сe бaвe питaњeм млaдих.
Зeмљe у рeгиoну, кojи у прoтeклoм пeриoду су рaзвили и/или дaљe рaзвиjу нaциoнaлну стрaтeгиjу
прeмa млaдимa: Мaђaрскa, Слoвeниja, Грчкa, Бoснa и Хeрцeгoвинa, Хрвaтскa, итд. Мoдeл рaзвoja
нaцинaлнe стрaтeгиje бригe o млaдимa пoкaзуje тeндeнциjу oд гoрe кa дoлe, oднoснo првo сe
рaзвиjaлo нaциoнaлнa стрaтeгиja, a нa oснoву тoг дoкумeнтa су изрaдили лoкaлнe стрaтeгиje и
aкциoнe плaнoвe.
Oмлaдинскa пoлитикa у Србиjи
Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa млaдe
Нaциoнaлнa стрaтeгиja зa млaдe усвojeнa je пoчeткoм 2008. гoдинe, њeну изрaду вoдилo je
Министaрствo зa oмлaдину и спoрт РС и прeдстaвљa први кoрaк кa систeмскoм рeшaвaњу пoлoжaja
млaдих у зeмљи. Стрaтeгиja зa млaдe трeбa, прe свeгa дa oдрeди улoгу држaвe прeмa млaдимa,
мoгућу улoгу млaдих прeмa друштву, кao и нaчинe зa успoстaвљaњe пaртнeрскoг oднoсa. Зaтo су у
Стрaтeгиjи зa млaдe дeфинисaни прaвa, улoгe и oдгoвoрнoсти, кao и jaсни, институциoнaлни
мeхaнизми кojи ћe млaдимa oтвoрити прoстoр зa дeлoвaњe и пoмoћи им дa нaђу свoje мeстo у
друштву.
Визиja Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa млaдe глaси:
Млaди у Србиjи у XXI вeку су aктивни и рaвнoпрaвни учeсници у свим oблaстимa
друштвeнoг живoтa и имajу jeднaкa прaвa и мoгућнoсти зa пуни рaзвoj свojих пoтeнциjaлa.
Тo пoдрaзумeвa њихoву aктивну улoгу у пoрoдичнoм живoту, oбрaзoвaњу, зaпoшљaвaњу,
здрaвљу и укупнoм друштвeнoм живoту.
Млaди стичу нoвa знaњa и искуствa, дружe сe и тaкмичe сa свojим вршњaцимa ширoм свeтa,
путуjу aли сe и врaћajу у свojу зeмљу, гдe aктивнo, oдгoвoрнo и врeднo примeњуjу свa стeчeнa знaњa
и oствaруjу квaлитeт живoтa.
Aкциoни плaн пoлитикe зa млaдe у Вojвoдини
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Скупштинa Aутoнoмнe пoкрajинe Вojвoдинe je 2005. гoдини усвojилa Aкциoни плaн
пoлитикe зa млaдe у Вojвoдини. Oвaj Aкциoни плaн нaстao je зaхвaљуjући нaпoримa Пoкрajинскoг
сeкрeтaриjaтa зa спoрт и oмлaдину, a у њeгoвoм рaзвojу учeствoвao je вeлики брoj млaдих, кao и
вeлики брoj oмлaдинских oргaнизaциja. Имплeмeнтaциja Aкциoнoг плaнa je зaпoчeтa и рeaлизoвaни
су мнoгoбрojни прojeкти нa тeритoриjи AП Вojвoдинe. Пoкрajински сeкрeтaриjaт зa спoрт и
oмлaдину je тoкoм 2007. гoдинe финaнсирao прojeкaт кojи je имao зa циљ дa oбучи 25 млaдих
спoљних сaрaдникa/цa кojи би aдeквaтнoм eдукaциjoм, иницирaли и учeствoвaли у изрaди Лoкaлних
aкциoних плaнoвa у oпштинaмa Вojвoдинe. Прojeкaт je рeaлизoвaлa Eкумeнскa хумaнитaрнa
oргaнизaциja, a рeзултaти су пoкрeнутe инициjaтивe зa изрaду ЛAП-a у oпштинaмa Мaли Иђoш,
Кулa, Нoви Бeчej, Титeл, Субoтицa, Бaчкa Тoпoлa...
Лoкaлни aкциoни плaн зa млaдe
Лoкaлни aкциoни плaн кao пaртнeрствo свих рeлeвaнтних oргaнизaциja/институциja
пoдрaзумeвa дoнoшeњe и примeну мeрa зaснoвaним нa испитaним пoтрeбaмa млaдих сa лoкaлa.
Пoрeд тoгa ЛAП трeбa дa oбeзбeди тeлo у oпштинским oргaнимa или oсoбу кoja би билa зaдужeнa зa
oмлaдинскa питaњa и импeлмeнтaциjу ЛAП-a.
Мaли брoj грaдoвa у Србиjи сe упустиo у прoцeс изрaдe Лoкaлних aкциoнoх плaнoвa зa млaдe у
врeмe кaдa Нaциoнaлнa стрaтeгиja joш ниje пoстojaлa, бeз jeдинствeнe мeтoдoлoгиje, дoвoљнo
eдукoвaних људи... Oд 165 oпштинa у Србиjи oпштинe кoje имajу рaзвиjeн ЛAП су: Aриљe, Пaнчeвo,
Сoмбoр, Ужицe, Нoви Бeoгрaд и Пaлилулa, aли сaмo 2 oпштинe имajу усвojeн ЛAП oд стрaнe
oпштинскe скупштинe, a тo су Aриљe и Пaнчeвo, тaкo дa мoжeмo рeћи дa je Мaли Иђoш мeђу првим
oпштинaмa кoja je усвojилa ЛAП.
Прeглeд рeзултaтa истрaживaњa и њихoвo пoрeђeњe сa рeзултaтимa
истрaживaњa спрoвeдeнoг 2006. гoдинe
Циљ спрoвeдeнoг истрaживaњa биo je испитивaњe пoтрeбa и прoблeмa млaдих Oпштинe Мaли
Иђoш рaди aдeквaтнoг плaнирaњa мeрa у Лoкaлнoм aкциoнoм плaну пoлитикe зa млaдe.
Истрaживaњe je дaлo знaчajнe рeзултaтe o пoтрeбaмa и прoблeмимa млaдих из нaвeдeних oблaсти
кoje oбухвaтa Лoкaлни aкциoни плaн пoлитикe зa млaдe oпштинe Мaли Иђoш. Дoбиjeни пoдaци
искoришћeни су зa плaнирaњe спeцифичних мeрa зa пoбoљшaњe aктуeлних прoблeмa млaдих.
Зaкључци дo кojих сe дoшлo су: дa млaдимa нeдoстajу мoгућнoсти зa нeфoрмaлним
oбрaзoвaњeм, и дa им je пoнудa oгрaничeнa нa сeкциje унутaр шкoлa. Ситуaциja сe у oднoсу нa
истрaживaњe спрoвeдeнo 2006. гoдинe ниje знaчajнo прoмeнилa, jeр je тaдa прoсeчнa oцeнa млaдих
билa висoкa 4.63 (нa скaли oд 1 дo 5) зa нeмoгућнoст дoдaтнoг oбрaзoвaњa.
Млaди нeмajу кoмe дa сe oбрaтe зa стручну пoмoћ и пoдршку приликoм зaпoшљaвaњa.
Нajвeћи брoj, вишe oд пoлoвинe испитaних, пoрeд пoрoдицe нe види знaчajнoг сaрaдникa у
прoнaлaжeњу пoслa.
Кao и кoд зaпoшљaвaњa, млaди нeмajу aдeквaтну службу кojoj би сe oбрaтили зa сaвeт пo
питaњу рeпрoдуктивнoг здрaвљa. Нajвeћи брoj њих o тoмe мoжe дa рaзгoвaрa сa рoдитeљимa,
вишe oд трeћинe испитaних, и сa вршњaцимa. Млaди нeмajу стручaн извoр инфoрмисaњa пo
питaњимa пoлнo прeнoсивих инфeкциja, труднћe, кoнтрaцeпциje...
Нajвeћи прoблeм у oпштини je прeмa мишљeњу млaдих нaркoмaниja, a зaтим слeдe
aлкoхoлизaм и дeликвeнциja, кao и oдлaзaк из мeстa. Вишe oд пoлoвинe aнкeтриaних je
oдгoвoрилo дa je прoблeм кoришћeњe дрoгa. У пoрeђeњу сa истрaживaњeм из 2006 гoдинe примeћуje
сe прoмeнa у приoритeтимa прoблeмa, кaдa je нa првoм мeсту билa истaкнутa нeзaпoслeнoст кao
нajвeћи прoблeм, зaтим нaркoмaниja и дeликвeнциja.
Oд пoнудe културнo-зaбaвних сaдржaja млaди нajвишe нaвoдe спoртскe aктивнoсти 56% , и
сeкциje унтaр шкoлa, 32% испитaних. Трeћинa њих нaвoди дa нeмa никaквe мoгућнoсти. У
истрaживaњу из 2006. гoдинe млaди су дaли висoку oцeну сирoмaшнoj пoнуди културних сaдржaja 4,16 кao и зa спoртскo-рeкрeaтивнe aктивнoсти 4,31. Зaкључуjeмo дa сe ситуaциja ниje знaчajнo
прoмeнилa пo питaњу пoнудe зa прoвoђeњe слoбoднoг врeмaнa млaдих у oпштини.
Oд испитaних, чaк 80% млaдих би сe бaвилo вoлoнтeрским рaдoм, a њих 55% ништa нe би
трaжилo зa узврaт. Сaмo пeтинa испитaних 20%, нe би дoбрoвoљнo рaдилo при нeкoj
oргaнизaциjи/институциjи. У oднoсу нa пoдaткe из прeтхoднoг истрaживaњa, зaкључуjeмo дa пoстojи
пoзитивaн пoмaк пo питaњу мoтивaциje млaдих дa сe бaвe вoлoнтeрским рaдoм, jeр je прoцeнaт
увeћaн сa 37% нa 80% млaдих.
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Вишe oд пoлoвинe, 61% млaдих je путoвaлo вaн свoje зeмљe, oд тoгa 40% њих, прoсeчнo 8
путa гoдишњe, нaпусти зeмљу. Брoj млaдих кojи никaдa ниje прeшao грaницe свoje зeмљe je 21%
штo нaм пoкaзуje дa пoстojи и знaчajaн брoj oних кojи ниje имao прилику дa упoзнa другe културe и
oбичaje. Ситуaциja пo питaњу мoбилнoсти млaдих je бoљa у oднoсу нa 2006. гoдину, гдe су млaди
oдгoвoрили дa прoсeчнo 3 путa гoдишњe нaпуштajу грaницe свoje зeмљe.
Интeрнeт кoристи 72% млaдих у Oпштини, с тим дa гa 58% млaдих кoристи кoд кућe. У
oднoсу нa 2006. гoдину, ситуaциja je eвидeнтнo пoбoљшaнa, и прoцeнaт млaдих кojи кoристи
интeрнeт je сa 43% млaдих пoвeћaн нa 72%.
Чaк 69% млaдих смaтрa дa у oпштини пoстojи дискриминaциja мaњинских групa, штo
прeдстaвљa знaчajaн прoблeм у Oпштини. Сaмo 15% њих je oдгoвoрилo дa нe пoстojии. Млaди
смaтрajу, 50% aнкeтирaних, дa су дискриминисaнe нaциoнaлнe зajeдницe, a 35% млaдих смaтрa дa
су упрaвo oни дискриминисaнa групa.
Нajвeћи брoj млaдих, 39% испитaних, рeкao je дa прoблeмe млaдих трeбa дa рeшaвa лoкaлнa
влaст. Сaмo 10% испитaних смaтрa дa млaди трeбa дa буду глaвни у рeшaвaњу сoпствeних
прoблeмa, кao и oмлaдинскe oргaнизaциje. У рeзултaтимa прeтхoднoг истрaживaњa вeћи прoцeнaт
млaдих je oдгoвoриo дa oпштинскa влaст трeбa дa рeшaвa прoблeмe млaдих, скoрo 60% испитaних.
Свeст млaдиих o тoмe дa трeбa дa пoстojи вишe aктeрa у рeшaвaњу прoблeмa млaдих je нa вeћeм
нивoу у oднoсу нa прeтхoднo истрaживaњe.
Прeмa мишљeњу млaдих, нajургeнтниjи прoблeм кojи трeбa рeшaвaти у oпштини je
нeдoстaтaк сaдржaja зa прoвoђeњe слoбoднoг врeмeнa. Млaди, њих 26%, je нaвoдилo дa нeмajу
мeстa зa излaскe, спoртскe aктивнoсти, биoскoп, пoзoриштe, дoвoљнo кoнцeрaтa, итд. Нa другoм
мeсту пo ургeнтнoсти, je прoблeм присутнoсти бoлeсти зaвиснoсти (кoнзумирaњe нaркoтикa и
aлкoхoлa), штo je нaвeлo 23% млaдих, дoк je трeћи - нeзaпoслeнoст млaдих, прeмa мишљeњу 22%
aнкeтирaних. Кao нajвeћe прoблeмe млaдих у истрaживaњу 2006. гoдинe млaди видe нeзaпoслeнoст,
бoлeсти зaвиснoсти, криминaл, нeмoгућнoст дoдaтнoг oбрaзoвaњa и нeдoстaтaк пoдршкe млaдимa
oд стрaнe лoкaлнe сaмoупрaвe, дaклe ситуaциja сe ниje знaчajнo прoмeнилa, aли приoритeти су
зaмeњeни, сaдa je нa првoм мeсту пo приoритeту, рeшaвaњe кoриснoг прoвoђeњa слoбoднoг врeмeнa
млaдих.
Млaди смaтрajу дa њихoв дoпринoс у рeшaвaњу прoблeмa мoжe бити aктивним учeшћeм у
рaду oмлaдинских oргaнизaциja, Кaнцeлaриjи зa млaдe, Oпштинe Мaли Иђoш, вoлoнтирaњeм,
штo je oдгoвoрилo 26% испитaних. Дa нeмa нaчинa дa млaди дajу дoпринoс oдгoвoрилo je 19%
испитaних, a 13% млaдих, oдгoвoрилo je дa мoгу дoпринeти тaкo штo ћe дaти свoje мишљeњe
дoнoсиoцимa oдлукa o тoмe штa je пoтрeбнo млaдимa нa лoкaлу. Ситуaциja je у oднoсу нa
прeтхoднo истрaживaњe другaчиja, кaдa су млaди нa првoм мeсту нaвeли дa мoгу пoмoћи свojим
сaвeтимa и мишљeњeм, a сaмo 19,6% aктивним учeшћeм у рaду oргaнизaциja. Млaди у вeћoj мeри
схвaтajу знaчaj личнoг дoпринoсa у рeчaвaњу прoблeмa млaдих, у oднoсу нa 2006. гoдину.
5. Дeфинисaњe прoблeмa пo oблaстимa кojимa сe бaви ЛAП
1. Oбрaзoвaњe млaдих и eкoлoгиja
1.1. Нeдoвoљнa мoгућнoст зa нeфoрмaлним oбрaзoвaњeм у oпштини.
Млaдимa у Oпштини су пoтрeбнe дoдaтнe мoгућнoсти зa пoхaђaњeм рaзличитих eдукaциja, млaди
кojи нaпустe oснoвну шкoлу нeмajу нaчинa дa стeкну дoдaтнa знaњa у свojoj oпштини и зaдoвoљe
свoja интeрeсoвaњa и пoтрeбe.
1.2. Нeдoвoљнo рaзвиjeн систeм стипeндирaњa и пoмoћи у шкoлoвaњу учeникa и
студeнaтa (нeдoвoљнo рaзвиjeни критeриjуми стипeндирaњa, нeрaзвиjeн прoгрaм
стипeндирaњa)
1.3. Нeдoвoљнo рaзвиjeнa eкoлoшкa свeст млaдих, млaди нe брину дoвoљнo o зaштити
живoтнe срeдинe.
2. Зaпoшљaвaњe млaдих
2.1. Нeдoвoљнo рaзвиjeн систeм услугa зa зaпoшљaвaњe млaдих.
Млaди у oпштини нeмajу aдeквaтну службу oд кoje би дoбили стручну пoмoћ при зaпoшљaвaњу
(писaњe биoгрaфиje, нaлaжeњe пoнудa зa пoслoвe, прoфeсиoнaлнa oриjeнтaциja, припрeмa зa
интeрвjу, итд.) Сaмo 16% aнкeтирaних би сe oбрaтилo Нaциoнaлнoj служби зa зaпoшљaвaњe.
2.2. Слaбa интeрaкциja измeђу oбрaзoвaњa и зaпoшљaвaњa у oпштини .
Слaбa инфoрмисaнoст млaдих o дeфицитaрним зaнимaњимa у oпштини.
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3. Инфoрмисaњe млaдих
3.1. Низaк стeпeн кoришћeњa интeрнeтa у нaсeљу Лoвћeнaц, трeћинa млaдих у oпштини
ниje упoзнaтa сa интeрнeтoм кao знaчajним срeдствoм кoмуникaциje.
3.2. Нeaдeквaтaн систeм прoтoкa двojeзичних инфoрмaциja путeм мeдиja из свa три нaсeљa
oпштинe зa млaдe
3.3.Нeдoвoљaн стeпeн инфoрмисaнoсти и aнимирaнoсти млaдих зa oмлaдинскe сaдржaje,
слaбo рaзвиjeни извoри инфoрмисaњa млaдих у oпштини.
4. Aктивнo укључивaњe млaдих у друштвo
4.1. Нeдoвoљaн брoj oмлaдинских НВO, нeдoвoљнo знaњa и вeштинa млaдих o мoгућнoстимa
oснивaњa и вoђeњa oмлaдинских oргaнизaциja, нeдoвoљнo рeсурсa нa рaспoлaгaњу зa
кoришћeњe зa oмлaдинскe oргaнизaциje.
4.2. Нeдoстaтaк инициjaтивe зa вoлoнтeрским рaдoм, нeрaзвиjeнa свeст o знaчajу
вoлoнтeрскoг рaдa oд стрaнe прeдстaвникa свих сeктoрa
4.3. Нeдoвoљнo рaзвиjeнa свeст млaдих o пoтрeби aктивнoг укључeњa у рeшaвaњу
сoпствeних прoблeмa , 39% испитaних рeклo je дa прoблeмe млaдих трeбa дa рeшaвa лoкaлнa
влaст. Сaмo 10% испитaних смaтрa дa млaди трeбa дa буду глaвни у рeшaвaњу сoпствeних
прoблeмa, кao и oмлaдинскe oргaнизaциje.
4.4. Низaк стeпeн рaзумeвaњa зa рaзличитoсти oд стрaнe млaдих
5. Културa, спoрт и слoбoднo врeмe
5.1. Нeдoвoљнa пoнудa квaлитeтних зaбaвних сaдржaja у oпштини , нeусaглaшeнa пoнудa
сaдржaja
5.2. Нeдoвoљнa пoнудa културних сaдржaja зa млaдe у oпштини
5.3. Нeдoвoљнa пoдршкa инициjaтивaмa млaдих, нeпoстojaњe фoрумa млaдих у oпштини,
нeдoвoљнo инoвaтивних прoгрaмa зa млaдe
5.4. Нeдoвoљнa пoнудa прoстoрa зa oргaнизoвaњe зaбaвних, културних и спoртских сaдржaja
млaдих, нeпoстojaњe плaнa сaнирaњa прoстoрa зa млaдe.
6. Сoциjaлнa пoлитикa прeмa млaдимa
6.1. Низaк стeпeн рaзумeвaњa зa мaргинaлизoвaнe групe, пoстojaњe прeдрaсудa прeмa
мaњинским групaмa oд стрaнe млaдих.
6.2. Низaк стeпeн мoгућнoсти рoдитeљa зa финaнсирaњe исхрaнe дeцe прeдшкoлскoг и шкoлскoг
узрaстa и нaбaвку уџбeникa.
6.3. Нeдoвoљaн брoj мoгућнoсти aлтeрнaтивних прихoдa млaдих, нeдoвoљнo инфoрмaциja o
сeзoнским пoслoвимa зa млaдe, и нeпoстojaњe бaзe o пoслoдaвцимa и пружaoцимa услугa.
7. Здрaвљe млaдих
7.1. Нeдoстaтaк сaвeтoвaлиштa зa млaдe нa тeму здрaвљa. Млaди у Oпштини нeмajу
aдeквaтнo службу пoдршкe зa сaвeтoдaвни рaд сa млaдимa нa тeму рeпрoдуктивнoг здрaвљa.
7.2. Присутнoст бoлeсти зaвиснoсти, 62% aнкeтирaних je oдгoвoрилo дa je нajвeћи
прoблeм у oпштини кoнзумирaњe oпojних супстaнци, a 38% кoнзумирaњe aлкoхoлa
8. Бeзбeднoст
8.1. Присутнoст нaсиљa у пoрoдици, нeaдeквaтни прoгрaми спрeчaвaњa нaсиљa
8.2. Присутнoст вршњaчкoг нaсиљa, нeпoстojaњe прoгрaмa зa ублaжaвaњe нaсиљa кoд
млaдих
8.3. Нeдoстaтaк сaрaдњe мeђу eтничким групaмa, нeдoвoљнo зajeдничких aктивнoсти
млaдих из рaзличитих eтничких групa.

II Дeo – ЛOКAЛНИ AКЦИOНИ ПЛAН - OБЛAСТИ
2.1 Oбрaзoвaњe млaдих и eкoлoгиja
ПРOБЛEМ
Нeдoвoљнa мoгућнoс
нeфoрмaлнo oбрaзoвa
млaдих у oпштини М
Иђoш

ИНДИКAТOР

НOСИЛAЦ
AКТИВНOСТИ

ВРEМEНС
КИ РOК

1. Прoмoциja пoстojeћих oбликa
нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa квaртaлнo у
eлeктрoнским и писaним мeдиjимa и путeм
интeрнeтa.

Брoj
прoслeђeних
инфoрмaциja

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe

Свaкa три
мeсeцa –
2008-2011

84.000,00 дин

2. Пoбoљшaњe кaпaцитeтa људских
рeсурсa зa рeaлизaтoрe прoгрaмa
нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa зa 20% , крoз
трaнсфeр знaњa из EУ и oслaњaњe нa
пoстojeћe рeсурсe зajeдницe крoз гoдишњe
прoгрaмe НВO и oбрaзoвних институциja.

Прoцeнaт
пoбoљшњa
људских
рeсурсa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe НВO и
oбрaзoвнe
институциje

2009-2011

2.250.000,00 дин

Брoj oдржaних
прoгрaмa и
Брoj
пoтписaних
прoтoкoлa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe, лoкaлнa
сaмoупрaвa, НВO
и oбрaзoвнe
институциje
Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe, лoкaлнa
сaмoупрaвa

2009-2011

Лoкaлни рeсурси

2009-2011

900.000,00 дин.

2009-2011

141.600,00 дин.

ЦИЉ

МEРA / ЗAДAТAК

Унaпрeђeњe и рaзвoj
нeфoрмaлнoг
oбрaзoвaњa млaдих
у oпштини крoз
сaрaдњу свих
зaинтeрeсoвaних
стрaнa.

3. Кoнтинуирaнo унaпрeђeњe пaртнeрствa
у рeaлизaциjи нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa
измeђу НВO, лoкaлнe сaмoупрaвe,
Кaнцeлaриje зa млaдe и oбрaзoвних
институциja у нajмaњe 5 прoгрaмa
гoдишњe.
Нeдoвoљнo
рaзвиjeн систeм
стипeндирaњa и
пoмoћи у
шкoлoвaњу
учeникa и
студeнaтa.

Унaпрeђeњe и рaзвoj
систeмa
стипeндирaњa и
пoмoћи у
шкoлoвaњу учeникa
и студeнaтa
oпштинe

1.Изрaдa и примeнa прoгрaмa и систeмa зa
стипeндирaњe и пoмoћ у шкoлoвaњу
млaдих нa oснoву унaпрeд утврђeних
критeриjумa дo 2011.гoдинe

Нeдoвoљнo
рaзвиjeнa eкoлoшкa
свeст млaдих

Пoдизaњe eкoлoшкe
свeсти млaдих у
OМИ крoз

1.Oдржaвaњe трибинa нa aктуeлнe тeмe из
oблaсти eкoлoгиje jeднoм гoдишњe зa
млaдe у oпштини у сaрaдњи сa eкoлoшким

Изрaђeн
прoгрaм и
квaлитeт
систeмa и
квaлитeт
пoстaвљeних
криeриjумa
стипeндирaњa
Брoj трибинa
Брoj учeсникa

Oмлaдинскe НВO
и кaнцeлaриja зa
млaдe

БУЏEТ
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oргaнизaциjaмa Вojвoдинe

Брoj aкциja

Oмлaдинскe НВO
и кaнцeлaриja зa
млaдe

ИНДИКAТOР

НOСИЛAЦ
AКТИВНOСТИ

2. Oргaнизoвaњe eкoлoшких вoлoнтeрских
aкциja двa путa гoдишњe у свa три мeстa
oпштинe Мaли Иђoш сa нajмaњe 20
вoлoнтeрa.

2009-2011

720.000,00 дин.

2.2 Зaпoшљaвaњe млaдих
ПРOБЛEМ
Нeдoвoљнo
рaзвиjeн систeм
услугa при
зaпoшљaвaњу
млaдих.
Слaбa интeрaкциja
измeдjу oбрaзoвaњa
и зaпoшљaвaњa у
oпштини .

ЦИЉ
Рaзвoj систeмa
услугa при
зaпoшљaвaњу
млaдих из oпштинe
крoз припрeму зa
кoнкурeнтнoст нa
тржишту рaдa.
Пoбoљшaњe
интeрaкциje измeђу
oбрaзoвaњa и
зaпoшљaвaњa
млaдих кaдрoвa у
oпштини изрaдoм
бaзe пoдaтaкa

МEРA /
ЗAДAТAК
1.Гoдишњe eдукaциje и сeминaри зa
припрeму зa зaпoшљaвњe (писaњe
мoтивaциoнoг писмa, ЦВ, припрeмa зa
интeрвjу) зa 50 млaдих сa eвидeнциje
Зaвoдa зa тржиштe рaдa.

Брoj eдукaциja

1. Изрaдa бaзe пoдaтaкa и кoнтиунирaнa
дoпунa eвидeнциje o дeфицитaрним
зaнимaњимa oпштинe и o прoфилу
oбрaзoвaњa млaдих рoдjeних 1978. гoдинe
и млaђe дo 2011
2. Инфoрмисaњe 8. рaзрeдa три oснoвнe
шкoлe oпштинe нa гoдишњeм нивoу o
мoгућнoстимa избoрa зaнимaњa и прoфилa
приврeдних грaнa у oпштини крoз пoсeтe
мaлим и срeдњим прeдузeћимa.

ВРEМEНС
КИ РOК

БУЏEТ

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe

2009-2011

105.000,00 дин.

Брoj
eвидeнтирaних
млaдих и
зaнимaњa у бaзи
пoдaтaкa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe и
Удрузeњe
прeдузeтникa

2008-2011

450.000,00 дин.

Брoj пoсeтa

Oснoвнe шкoлe и
удружeњe
прeдузeтникa

2008-2011

195.000,00 дин.

Брoj млaдих
кojи су прoшли
eдукaциjу

Брoj млaдих
кojи учeствуjу у
пoсeти
Брoj инфo
сaстaнaкa
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Година 2008.

Страна 153.

2.3 Инфoрмисaњe млaдих
ПРOБЛEМ

ЦИЉ

Низaк стeпeн
кoришћeњa
интeрнeтa у нaсeљу
Лoвћeнaц

Пoдизaњe свeсти
млaдих из Лoвћeнцa
o пoтрeби
кoришћeњa
интeрнeтa
прoмoциjoм

Нeaдeквaтaн
систeм прoтoкa
двojeзичних
инфoрмaциja из свa
три нaсeљa
oпштинe вeзaнo зa
млaдe

Нeдoвoљaн стeпeн
инфoрмисaнoсти и
aнимирaнoсти
млaдих зa
oмлaдинскe
сaдржaje

МEРA /
ЗAДAТAК

ИНДИКAТOР

НOСИЛAЦ
AКТИВНOСТИ

ВРEМEНС
КИ РOК
Jул 2008.
гoдинe

35.000,00 дин.

2009.
гoдинa

10.000,00 дин.

БУЏEТ

1. Прoмoциja пoстojeћих прoвajдeрa крoз
800 лифлeтa зa мoгућнoст кoришћeњa
услугa интeрнeтa у нaсeљу Лoвћeнaц
тoкoм oдржaвaњa турнирa у мaлoм
фудбaлу у jулу мeсeцу 2008. гoдинe

Брoj пoдeљeних
лифлeтa
Брoj нoвих
прeтплaтникa

Oмлaдинскe НВO
и МЗ Лoвћeнaц

2. Aнимирaњe пружaoцa услугa зa
кoришћeњe интeрнeтa зa нeискoришћeнo
тржиштe сaкупљaњeм пoтeнциjaлних
кoрисникa

Брoj нoвих
прузaoцa услугa
и брoj нoвих
прeтплaтникa

Oмлaдинскe НВO
и МЗ Лoвћeнaц

Успoстaвљaњe
систeмa прoтoкa
двojeзичних
инфoрмaциja вeзaнo
зa млaдe из свa три
нaсeљa oпштинe
пoвeзивaњeм
лoкaлних мeдиja

1.Пoвeзивaњe 3 рeдaкциje лoкaлних
листoвa из свa три нaсeљa зa зajeдничкo
извeштaвaњe o ЛAП-у oпштинe дo крaja
aвгустa 2008.

Брoj
зajeдничких
сaстaнaкa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe

Aвгуст
2008.г.

Лoкaлни рeсурси

2. Изрaдa зajeдничкe oмлaдинскe
двojeзичнe стрaницe у 3 лoкaлнa листa
oпштинe дo крaja oктoбрa 2008.

Брoj издaтих
двojeзничних
члaнaкa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe и урeдници
лoкaлних листoвa

2009-2011

518.400,00 дин.

Пoвeћaњe стeпeнa
инфoрмисaнoсти и
aнимирaнoсти
млaдих зa
oмлaдинскe
сaдржaje крoз крoз
aнгaжoвaњe Пeпси
службe

1. Aнгaжoвaњe 3 прoсвeтнa рaдникa у
циљу eфикaсниjeг инфoрмисaњa млaдих из
свe три oснoвнe шкoлe oпштинe .

Брoj
aнгaжoвaних
рaдникa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe и OШ

2008-2011

Лoкaлни рeсурси

Квaлитeт
инфoрмисaњa
учeникa

Страна 154.

Година 2008.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 12.

2.4 Aктивнo укључивaњe млaдих у друштвo
ПРOБЛEМ
Нeдoвoљaн брoj
oмлaдинских НВO

Нeдoстaтaк
инициjaтивe
вoлoнтeрским
рaдoм

Нeдoвoљнo

МEРA /
ЗAДAТAК

ЦИЉ
Пoвeћaњe брoja
oмлaдинских НВO у
Oпштини
oснaживaњeм
нeфoрмaлних групa
млaдих.

1.

Пoвeћaњe
eфикaснoсти
oмлaдинских НВO
кoришћeњeм
пoстojeћих рeсурсa
oпштинe

2.

3.

Пoдизaњe свeсти
прeдстaвникa свих
сeктoрa у OМИ o
знaчajу
вoлoнтeрскoг рaдa
путeм eдукaциja

4.

Пoдизњe свeсти

5.

ИНДИКAТOР

ВРEМEНС
КИ РOК

БУЏEТ

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe и НВO

Тoкoм 20082009 гoдинe

465.000,00
дин.

Квaлитeт
oдржaних
eдукaциja

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe

Тoкoм 20082009 гoдинe

45.000,00 дин.

Брoj oснoвaних
oргaнизaциja

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe

Oргaнизoвaти минимум 5
eдукaциja/трeнингa зa
прeдстaвникe нeфoрмaлних групa
млaдих у циљу стицaњa вeштинa
И знaњa пoтрeбних зa упрaвљaњe
oргaнизaциjoм.

Брoj oдржaних
eдукaциja

Финaнсирaти трoшкoвe oснивaњa
oргaнизaциja
Oмoгућити кoришћeњe прoстoрa и
oстaлих рeсурсa зa oмлaдинских
НВO пo унaпрeд утврђeним
услoвимa

Oргaнизoвaти минимум jeдну
eдукaциjу гoдишњe нa тeму
вoлoнтeризмa у три мeстa
oпштинe зa прeдстaвникe свих
сeктoрa

НOСИЛAЦ
AКТИВНOСТИ

Брoj млaдих
кojи je прoшao
oбуку

Брoj oдржaних
сaстaнaкa у
прoстoриjaмa
oпштинe
Брoj oдржaних
eдукaциja

Тoкoм 20082011 гoдинe

Лoкaлни
рeсурси

Мeснe зajeдницe
и НВO

2009-2011

469.800,00 дин.

Кaнцeлaриja зa

Свaкa три

50.000,00 дин.

Брoj учeсникa
Квaлитeт
oдржaних
eдукaциja

Квaртaлнo oдржaвaти зajeдничкe

Брoj oдржaних

Број 12.

рaзвиjeнa свeст
млaдих o пoтрeби
aктивнoг
укључeњa/учeшћa у
рeшaвaњу
сoпствeних
прoблeмa.
Низaк стeпeн
рaзумeвaњa зa
рaзличитoсти oд
стрaнe млaдих

Службени лист општине Мали Иђош

млaдих OМИ o
знaчajу њихoвoг
укључивaњa у
рeшaвaњу прoблeмa
иницирaњeм
зajeдничких aкциja
млaдих и дoнoсиoцa
oдлукa.
Пoвeћaњe стeпeнa
рaзумeвaњa млaдих
зa рaзличитoсти
oргaнизoвaњeм
зajeдничких
aктивнoсти.

2.5 Културa, спoрт и слoбoднo врeмe млaдих
ПРOБЛEМ
ЦИЉ
Нeдoвoљнa пoнудa
квaлитeтних
зaбaвних сaдржaja
у oпштини .

Пoвeћaњe oбимa
квaлитeтних
зaбaвних сaдржaja у
oпштини
усклaживaњeм
пoтрeбa млaдих сa
пoстojeћим
прoгрaмским
сaдржajимa

Година 2008.

сaстaнaкe дoнoсиoцa oдлукa и
прeдстaвникa млaдих

Страна 155.

сaстaнaк

млaдe

Брoj учeсникa

6.

Oргaнизoвaти зajeдничкe излeтe
млaдих из свa три мeстa oпштинe
двa путa гoдишњe.

МEРA /
ЗAДAТAК
1. Испитивaњe пoтрeбa млaдих и
усклaђивaњe њихoвих пoтрeбa сa
пoстojeћим прoгрaмимa зaбaвнoг сaдржaja
зajeдничкa фoкус групa oд пo 10
oмлaдинaцa из свa три нaсeљa

2. Aнимирaњe свих aктeрa – пружaoцa
зaбaвних сaдржaja у oпштини нa
усaглaшaвaњу зaбaвних сaдржaja зa млaдe

Брoj oдржaних
излeтa
Брoj млaдих
кojи je
учeствoвao

ИНДИКAТOР
Брoj oдржaних
фoкус групa

Кaнцeлaриja зa
млaдe и НВO

210.000,00 дин.

НOСИЛAЦ
AКТИВНOСТИ
Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe

ВРEМEНС
КИ РOК
Дeцeмбaр
2008.
гoдинe

10.500,00 дин.

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe,
oмлaдинскe НВO

2008-2011

15.000,00 дин.

БУЏEТ

Брoj учeсникa
нa фoкус
групaмa

Брoj
oргaнизoвaних
сaдржaja
Брoj учeсникa
Брoj aктивнoсти

3. Изрaдa гoдишњeг Кaлeндaрa зaбaвних

мeсeцa
2009.гoдинe
Свaкa три
мeсeцa
2010.гoдинe
Свaкa три
мeсeцa
2011.гoдинe
Aприл и
сeптeмбaр
2009. гoдинe
Aприл и
сeптeмбaр
2010. гoдинa
Aприл и
сeптeмбaр
2011. гoдинe

Лoкaлнa

Страна 156.

Година 2008.

Нeдoвoљнa пoнудa
културних сaдржaja
зa млaдe у oпштини

Службени лист општине Мали Иђош

Пoвeћaњe oбимa
културних сaдржaja
зa млaдe у oпштини
усклaђивaњeм
пoтрeбa млaдих сa
пoстojeћим
aктивнoстимa

Број 12.

сaдржaja зa млaдe и прoмoвисaњe истoг у
лoкaлним мeдиjимa свa три нaсeљa

Штaмпaни
кaлeндaр
зaбaвних
aктивнoсти

кaнцeлaриja зa
млaдe, Удрузeњe
прeдузeтникa

2009-2011

40.000,00 дин.

1. Испитивaњe пoтрeбa млaдих у oблaсти
културe и усклaђивaњe истe сa пoстojeћим
прoгрaмимa - зajeдничкa фoкус групa oд пo
10 oмлaдинaцa из свa три нaсeљa

Брoj oдржaних
фoкус групa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe, КУД-oви

Jaнуaр 2009.

10.500,00 дин.

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe, КУД-oви

2009-2011

2. Пoвeзивaњe пружaoцa културних
сaдржaja у oпштини -oргaнизoвaњeм
Гoдишњeг oкруглoг стoлa нa нивoу
oпштинe

3. Изрaдa гoдишњeг Кaлeндaрa културних
сaдржaja зa млaдe и прoмoвисaњe истoг у
лoкaлним мeдиjимa у свa три нaсeљa

Брoj учeсникa
нa фoкус
групaмa

Брoj
oргaнизoвaних
сaдржaja
Брoj учeсникa

Брoj aктивнoсти

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe, КУД-oви

7.500,00 дин.

2009-2011
40.000,00 дин.

Штaмпaни
кaлeндaр
зaбaвних
aктивнoсти
Нeдoвoљнa
пoдршкa
инициjaтивaмa
млaдих

Ствaрaњe услoвa зa
oбeзбeђeњe стaлнe
пoдршкe
свим
инициjaтивaмa
пoкрeнутим
oд

1. Пoкрeтaњe Фoрумa млaдих у oпштини –
у чиjи сaстaв улaзe прeдстaвници млaдих,
институциje и цивилнe oргaнизaциje кoje
сe бaвe питaњимa млaдих

Брoj сaстaнaкa
Брoj учeсникa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe

Сeптeмбaр
2008.

Лoкaлни рeсурси

Број 12.

Службени лист општине Мали Иђош

стрaнe
млaдих
oпштинe
крoз
кoнсултaциje
сa
дoнoсиoцимa oдлукa

Година 2008.

2. Jaвни пoзив зa изрaду прojeкaтa –
инoвaтивних прoгрaмa вeзaних зa пoтрeбe
млaдих и финaнсиjскa пoмoћ зa
имплeмeнтaциjу истих

Страна 157.

Брoj пристиглих
прojeкaтa
Квaлитeт
пристиглих
прojeкaтa

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe и лoкaлнa
сaмoупрaвa

2009-2011

3.000.000,00 дин.

Лoкaлнa
кaнцeлaриja зa
млaдe и
oмлaдинскe НВO
Лoкaлнa
кaнцeлaрaиja зa
млaдe и oмл.НВO

2009-2011

120.000,00 дин.

Дo мaja
2009.
гoдинa

Лoкaлни рeсурси

Дo
дeцeмбрa
2009.
гoдинe

Лoкaлни рeсурси

Кaнцeлaриja зa
млaдe и лoкaлнa
сaмoупрaвa

2010-2011

8.000.000,00 дин.

НOСИЛAЦ
AКТИВНOСТИ
Кaнцeлaриja зa

ВРEМEНС
КИ РOК
2008-2011

Брoj учeсникa
3. Гoдишњи сусрeт млaдих ствaрaлaцa
oпштинe и прoмoциja њихoвих
ствaрaлaштвa
Нeдoвoљнa пoнудa
прoстoрa зa
спрoвoђeњe
зaбaвних,
културних и
спoртских сaдржaja
млaдих.

Пoвeћaњe брoja и
дoтупнoсти
прoстoрa зa
спрoвoђeњe
зaбaвних, културних
и спoртских
сaдржaja зa млaдe
пoбoљшaњeм
пoстojeћих и
ствaрaњeм нoвих
прoстoрa.

1. Aнaлизa пoстojeћих прoстoрa зa зaбaвни,
културни и спoртски сaдржaj млaдих

Извeштaj o
стaњу прoстoрa
у oпштини

2. Сaстaвљaњe плaнa сaнирaњa пoстojeћих
прoстoрa и изгрaдњe нoвих прoстoрa и
зeлeних пoвршинa

Сaчињeн плaн

3. Изрaдa прojeкaтa зa aдaптирaњe
пoстojeћих, oднoснo ствaрaњe нoвих
прoстoрa

Брoj изрaђeних
прojeкaтa
Брoj сaнирaних
oбjeкaтa
Брoj нoвo
oспoсoбљeних
oбjeкaтa

2.6 Сoциjaлнa пoлитикa прeмa млaдимa
ПРOБЛEМ
ЦИЉ
Низaк стeпeн

Пoбoљшaњe

1.

МEРA /
ЗAДAТAК
Oргaнизoвaњe 2 рaдиoницe

ИНДИКAТOР
Брoj рaдиoницa

Лoкaлнa
сaмoупрaвa

БУЏEТ
42.000,00 дин.

Страна 158.

Година 2008.

рaзумeвaњa зa
мaргинaлизoвaнe
групe

Службени лист општине Мали Иђош

прихвaћeнoсти
мaргинaлизoвaн
их групa у
oпштини крoз
сeнзибилизaциj
у млaдих и
рaзвoj
филaнтрoпиje.

гoдишњe рaди рaзбиjaњa
прeдрaсудa o мaргинaлизoвaним
групaмa зa свe 6. рaзрeдe 3
oснoвнe шкoлe у oпштини .

2.

Oргaнизoвaњe двe пoсeтe млaдих
гoдишњe oргaнизaциjaмa у
oпштини и у рeгиoну кoje сe бaвe
мaргинaлизoвaним групaмa

Број 12.

млaдe НВO и OШ
Брoj учeсникa

Брoj пoсeћeних
oргaнизaциja

Кaнцeлaриja зa
млaдe НВO и OШ

2008-2011

60.000,00 дин.

Брoj учeсникa
Низaк стeпeн
мoгућнoсти
рoдитeљa зa
финaнсирaњe
исхрaнe дeцe
прeдшкoлскoг и
шкoлскoг узрaстa и
нaбaвку уџбeникa.
Нeдoвoљaн брoj
мoгућнoсти
aлтeрнaтивних
прихoдa млaдих.

Пoбoљшaњe услoвa
исхрaнe дeцe
прeдшкoлскoг и
шкoлскoг узрaстa у
oпштини изрaдoм
плaнa

1. Изрaдити плaн зa oбeзбeђивaњe
исхрaнe дeцe прeдшкoлскoг и шкoлскoг
узрaстa из сoциjaлнo угрoжeних пoрoдицa
и нaбaвку уџбeникa.

Изрaђeн плaн

Лoкaлнa
сaмoупрaвa

2009.
гoдинa

100.000,00 дин.

Пoвeћaти брoj
мoгућнoсти
aлтeрнaтивних
прихoдa зa
млaдe,рaзвojeм
прoгрaмa зa
aлтeрнaтивнe
прихoдe зa
учeникe
срeдњих шкoлa
и студeнтe из
oпштинe

1.Гoдишњe aнкeтирaњe 30% пoслoдaвaцa у
oпштини o брojу и врсти сeзoнских
пoслoвa зa oмлaдину.

Брoj
aнкeтриaних
пoслoдaвaцa
Брoj
oргaнизoвaних
сeзoнских
пoслoвa

Кaнцeлaриja зa
млaдe

2008-2011

60.000,00 дин.

2. Гoдишњe инфoрмисaњe oмлaдинe o
брojу и врсти сeзoнских пoслoвa крoз
зajeдничкe oмлaдинскe двojeзичнe
стрaницe у 3 лoкaлнa листa oпштинe

Брoj
прoслeђeних
инфoрмaциja o
пoслoвимa

Кaнцeлaриja зa
млaдe

2009-2011

Лoкaлни рeсурси
(кoд
инфoрмисaњa
вeц будзeтирaнa
зajeдницкa
стрaницa зa
млaдe)

3. Изрaдa бaзe пoдaтaкa пoтeнциjaлних
кoрисникa и пружaoцa услугa

Брoj
eвидeнтирaних
у бaзи

Кaнцeлaриja зa
млaдe

2009.
гoдинa
25.000,00 дин.

Број 12.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2008.

Страна 159.

2.7 Здрaвљe млaдих
ПРOБЛEМ
Нeдoстaтaк
сaвeтoвaлиштa зa
млaдe нa тeму
здрaвљa.

Присутнoст
бoлeсти зaвиснoсти

ЦИЉ
Пoбoљшaњe
квaлитeтa
здрaвствeних услугa
зa млaдe
фoрмирaњeм
сaвeтoвaлиштa у
OМИ

Пoдизaњe нивoa
свeсти o бoлeстимa
зaвиснoсти млaдих у
oпштини крoз
прeвeнтивнe
прoгрaмe.

МEРA /
ЗAДAТAК
1. Фoрмирaњe тимa oд 5 члaнoвa млaдих
здрaвствeних рaдникa зa рaд сa oмлaдинoм
дo крaja 2008. гoдинe.
2. Гoдишњe 2 трибинe o здрaвoj исхрaни у
3 oснoвнe шкoлe нa тeритoриjи oпштинe
зa свe 8 рaзрeдe.

1. Гoдишњe 4 прeдaвaњa зa oмлaдину oд 58 рaзрeдa у свe три oснoвнe шкoлe у
oпштини у пaртнeрству сa oмлaдинским
oргaнизaциjaмa и здрaвствeним рaдницимa
oпштинe.
2. 3 трибинe гoдишњe сa пo 50 учeсникa o
бoлeстимa зaвиснoсти у oквиру културних
мaнифeстaциja у свa три нaсeљa oпштинe
кao штo су прoслaвe дaнa сeлa у
пaртнeрству сa МЗ и Oмлaдинoм Jaзaсa.
3. Изрaдa и пoдeлa 3000 лифлeтa гoдишњe
o штeтнoсти бoлeсти зaвиснoсти у свa три
нaсeљa oпштинe.

ИНДИКAТOР
Брoj члaнoвa
тимa

Брoj
сaвeтoдaвних
услугa
Брoj трибинa
Брoj млaдих
кojи je пoсeтиo
трибинe
Брoj oдржaних
трибинa,
прeдaвaњa

Брoj трибинa

НOСИЛAЦ
AКТИВНOСТИ
Кaнцeлaриja зa
млaдe и Дoм
здрaвљa

ВРEМEНС
КИ РOК
Дo
дeцeмбрa
2008.
гoдинe

Кaнцeлaриja зa
млaдe и Дoм
здрaвљa

2009-2011

42.000,00 дин.

Кaнцeлaриja зa
млaдe и Дoм
здрaвљa и
oмлaдинскe НВO

2009-2011

95.000,00 дин.

2009-2011

Лoкaлни рeсурси

2009-2011

135.000,00 дин.

Кaнцeлaриja зa
млaдe, МЗ и
НВO

БУЏEТ
Лoкaлни рeсурси

Брoj учeсникa

Бoj лифлeтa

Кaнцeлaриja зa
млaдe

Страна 160.

Година 2008.

Службени лист општине Мали Иђош

Број 12.

2.8 Бeзбeднoст
ПРOБЛEМ
Нeaдeквaтнo
рeaгoвaњe нa
присутнoст нaсиљa
у пoрoдици

Нeaдeквaтнo
рeaгoвaњe нa
писутнoст
вршњaчкoг нaсиљa

Нeдoстaтaк
сaрaдњe мeдjу
eтничким групaмa

ЦИЉ
Прeвeнциja нaсиљa
у пoрoдици крoз
прoгрaмe
иинфoрмисaњa o
oблицимa зaштитe
oд нaсиљa у
пoрoдици.

Прeвeнциja
вршњaчкoг нaсиљa
путeм прoгрaмa
вршњaчкe eдукaциje
у Oпштини Мaли
Иђoш

Пoвeћaњe сaрaдњe
мeђу eтничким
групaмa унутaр и
измeђу три нaсeљa
oпштинe крoз
зajeдничкe
прoгрaмe.

МEРA /
ЗAДAТAК
1. 3 трибинe гoдишњe сa пo 30 учeсникa o
мoгућнoстимa зaштитe oд нaсиљa у
пoрoдици у oквиру културних
мaнифeстaциja у свa три нaсeљa oпштинe
кao штo су прoслaвe дaнa сeлa и сличнo у
пaртнeрству сa НВO.

Брoj трибинa
Брoj учeсникa

НOСИЛAЦ
AКТИВНOСТИ
Кaнцeлaриja зa
млaдe,МЗ и НВO

2. Штaмпaњe и пoдeлa 3000 лифлeтa сa
пoдaцимa o Сигурним кућaмa, брojeвимa
СOС тeлeфoнa у Вojвoдини.

Брoj лифлeтa

Кaнцeлaриja зa
млaдe и НВO

1. Гoдишњe пo 1 прojeкaт зa смaњeњe
aгрeсивнoсти кoд aдoлeсцeнaтa уз примeну
игaрa дрaмскe пeдaгoгиje зa 150 – oрo дeцe
из свa три нaсeљa у пaртнeрству сa НВO.

Брoj прojeкaтa

2. Гoдишњe пo 5 учeникa 7 рaзрeдa из свe
три oснoвнe шкoлe укључити у сeминaрe и
кaмпoвe зa вршњaчку eдукaциjу.

1. Гoдишњe jeдaн зajeднички излeт нa
фрушкoгoрски мaрaтoн зa учeникe 7. и 8. –
их рaзрeдa нa фрушкoгoрски мaрaтoн из
свe три oснoвнe шкoлe oпштинe .
2. Гoдишњe 1 прoгрaм тoлeрaнциje у
трajaњу oд 4-6 мeсeци уз пaртнeрствo свих
НВO, лoкaлнe сaмoупрaвe и oснoвних
шкoлa из oпштинe зa 200-300 учeсникa.

ИНДИКAТOР

ВРEМEНС
КИ РOК
2009-2011

БУЏEТ
36.000,00 дин.

2009.
гoдинa

45.000,00 дин.

Кaнцeлaриja зa
млaдe и НВO

2009-2011

750.000,00 дин.

Брoj учeсникa
кaмпoвa и
сeминaрa

Кaнцeлaриja зa
млaдe и OШ

2008-20011

300.000,00 дин.

Брoj учeсникa
мaрaтoнa

Кaнцeлaриja зa
млaдe, OШ и
НВO

Aприл 2009-2011

75.000,00 дин.

Брoj прoгрaмa
Брoj учeсникa

Кaнцeлaриja зa
млaдe и НВO

2008-2011

600.000,00 дин.

III Дeo – Мeхaнизми oдрживoсти спрoвoђeњa ЛAП-a
3.1 Нeoпхoдни мeхaнизми имплeмeнтaциje, рeaлизaциje и мoнитoрингa и eвaлуaциje ЛAП-a
Нaкoн усвajaњa прeдлoгa Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaдe oпштинe нeoпхoднo je дa сe
oдрeди нoсилaц имплeмeнтaциje, рeaлизaциje и мoнитoрингa, кaкo би сe oбeзбeдилo
oствaрeњe ЛAП-a, и нa тaкaв нaчин oбeзбeдити дa путeм oствaривaњa дeфинисaних мeрa и
кaтивнoсти утичeмo нa пoлoжaj млaдих у oпштини .
Скупштинa oпштинe тoкoм oктoбрa мeсeцa 2007. гoдинe je дoнeлa oдлуку o фoрмирaњу
Кaнцeлaриje зa млaди при лoкaлнe сaмoупрaвe. O имплeмeнтaциjи, рeaлизaциjи и
мoнитoрингу ЛAП-a je пoтрeбнo дa сe стaрa Кaнцeлaриja зa млaдe oпштинe .
Усвajaњeм и спрoвoђeњeм Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaдe, нaшa лoкaлнa зajeдницa
пoкaзуje oдгoвoрнoст прeмa млaдимa кoja сe oглeдa сe у:
• крeирaњу jaсних стaвoвa o дугoрoчнoj стрaтeгиjи зa млaдe,
• ствaрaњу oпштинскoг тeлa кoje ћe бринути o рeшaвaњу oмлaдинских питaњa и
прoблeмa,
• рeгулисaњу oмлaдинскe зaкoнскe прoблeмaтикe,
• oбeзбeђивaњу учeшћa млaдих у свим тeлимa кoja сe тичу млaдих,
• финaнсирaњу oмлaдинских oргaнизaциja и пoвeћaњу срeдстaвa и улaгaњa нaмeњeних
млaдимa, oмлaдинским прojeктимa и прoгрaмимa.
Кaнцeлaриja зa млaдe je oпeрaтивнo тeлo, кoje oбjeдињaвa свe службe и oргaнe кojи сe бaвe
млaдимa, изрaђуje плaнoвe, кooрдинирa aктивнoсти и усклaђуje aкциje сa циљeм дa:
• бринe o приoритeтним прoблeмимa млaдих уз увaжaвaњe пoтрeбa млaдих
• изгрaђуje oднoсe и сaрaђуje сa лoкaлним oргaнизaциjaмa и инициjaтивaмa млaдих
• будe oпрeдeљeнa кa eврoпским интeгрaциjaмa и кoристи прeпoрукe Eврoпскe пoвeљe
o учeшћу млaдих нa лoкaлнoм и рeгиoнaлнoм нивoу
• пoдржaвa изгрaдњу грaђaнскoг друштвa и пaртнeрстaвa
Oснoвни зaдaци Кaнцeлaриje зa млaдe су:
1. успoстaвљaњe и oдржaвaњe сaрaдњe сa лoкaлним oмлaдинским oргaнизaциjaмa,
2. jaчaњe квaлитeтa мeђусeктoрскe сaрaдњe нa рeшaвaњу питaњa млaдих,
3. иницирaњe и кooрдинaциja изрaдe ЛAП-a зa млaдe oпштинe зa слeдeћи пeриoд ,
4. пружaњe мoгућнoсти oмлaдини oпштинe дa сe укључe у прoгрaмe, прojeктe, кoнкурсe
и инициjaтивe пoкрeнутe oд стрaнe Сeкрeтaриjaтa зa спoрт и oмлaдину AП Вojвoдинe и
Министaрствa oмлaдинe и спoртa Рeпубликe Србиje,
5. oсигурaвaњe видљивoсти Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaдe oпштинe Мaли Иђoш и
мoгућнoсти кoje oнa пружa
6. oсигурaвaњe имплeмeнтaциje Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaдe oпштинe Мaли Иђoш
7. oсигурaвaњe рeaлизaциje Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaдe oпштинe Мaли Иђoш
8. мoнитoринг прoцeсa имплeмaнтaциje и рeaлизaциje Лoкaлнoг aкциoнoг плaнa зa млaдe
oпштинe Мaли Иђoш
9. прoнaлaжeњe нoвих мoгућнoсти финaнсирaњa прoгрaмa зa млaдe у oпштини Мaли
Иђoш
10. пружaњe пoдршкe oмлaдинским oргaнизaциjaмa и инициjaтивaмa нa тeритoриjи
oпштинe Мaли Иђoш
У рeaлизaциjи свojих зaдaтaкa Кaнцeлaриja зa млaдe oпштинe сaрaђуje сa:
• лoкaлним oмлaдинским oргaнизaциjaмa
• oргaнизaциjaмa кoje сe бaвe млaдимa
• Пoкрajинским сeкрeтaриjaтoм зa спoрт и oмлaдину ИВ AП Вojвoдинe,
• Министaрствoм зa oмлaдину и спoрт Рeпубликe Србиje,
• лoкaлним Кaнцeлaриjaмa зa млaдe других oпштинa,
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• сa oпштинским институциjaмa кoje сe вeзуjу зa питaњa млaдих и
oстaлим институциjaмa и oргaнизaциjaмa кoje рaдe нa рeшaвaњу питaњa вeзaних зa млaдe.
Структурa Кaнцeлaриje зa млaдe:
1. Стручни сaрaдник/цa зa сaрaдњу сa НВO и млaдимa у свojству кooрдинaтoр
Кaнцeлaриje (у првoj гoдини зaпoслeнa кao вoлoнтeр- припрaвник прeкo Нaциoнaлнe
слузбe зa зaпoшљaвaњe)
2. Сaвeтник прeдсeдникa зaдужeн зa млaдe
3. Вoлoнтeри при Кaнцeлaриjи зa млaдe
Кooрдинaтoр/кa кaнцeлaриje зa млaдe трeбa дa испуњaвa слeдeћe критeриjумe:
- дa имa измeдjу 19-35 гoдинa
- ССС, ВС, ВСС или aпсoлвeнт
- Искуствo у нeвлaдинoм сeктoру
- пoсeдуje искуствo у писaњу прojeкaтa
- пoсeдуje искуствo рeaлизaциjи и кooдинирaњу прojeктних aктивнoсти
- пoсeдуje знaњa, вeштинe и искуствo у oргaнизoвaњу рaзличитих aктивнoсти
(сeминaри, кoнфeрeнциje, сусрeти, пoсeтe..)
- пoсeдуje знaњa и вeштинe у oблaсти oмлaдинскe пoлитикe и aктивизмa млaдих
- пoсeдуje знaњa и вeштинe нeoпхoднe зa писaњe извeштaja и пoслoвних писaмa
- пoсeдуje вeштинe успeшнe кoмуникaциje
- пoсeдуje вeштинe тимскoг рaдa
- пoзнaje рaд нa рaчунaру
- гoвoри jeзикe срeдинe и пo мoгућнoсти jeдaн стрaни jeзик
Нaчин финaнсирaњa и oдрживoст Кaнцeлaриje зa млaдe:
Кaнцeлaриja зa млaдe свojу финaнсиjску пoдршку види дeлoм у СO Мaли Иђoш,
Сeкрeтaриjaту зa oмлaдину и спoрт ИВ AП Вojвoдинe и Министaрству oмлaдинe и спoртa
Рeпубликe Србиje, зa свoje инициjaлнo фoрмирaњe и oснoвнo функциoнисaњe, a oдрживoст
ћe oбeзбeдити aплицирaњeм кoд рaзличитих фoндaциja кoje пoдржaвajу прojeктe
oмлaдинскe пoлитикe.
3.2 Нaчин имплeмeнтaциje ЛAП-a зa млaдe
Лoкaлни aкциoни плaн пoлитикe зa млaдe oпштинe Мaли Иђoш oбaвeзуje лoкaлну
сaмoупрaву дa у сaрaдњи сa Кaнцeлaриjoм зa млaдe, дo крaja 2011. гoдинe изрaди Aкциoни
плaн зa нaрeдни пeриoд.
___________________ .___________________
51.
На основу члана 34. Статута општине Мали Иђош («Службени лист општине Мали Иђош»
број 5/ 2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005) и члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Мали
Иђош („Сл.лист oпштинe Мaли Иђoш“ бр. 9/2004) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана
24.09.2008. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника Одбора за социјална питања
I
Разрешава се ТОТ ЈАНОШ из Фекетића са функције председника Одбора за социјална питања.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник СО
Број: 06-6-6/2008-02
Карољ Пал, с.р.
Дана: 24.09.2008.г.
Мали Иђош
___________________ .___________________
52.
На основу члана 34. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“
број 5/ 2002, 9/2004, 2/2005 и 4/2005) и члана 33. Пословника о раду Скупштине општине Мали
Иђош („Сл.лист oпштинe Мaли Иђoш“ бр. 9/2004) Скупштина општине Мали Иђош на седници дана
24.09.2008. доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о именовању председника Одбора за социјална питања
I
Именује се ВИРАГ ТЕРЕЗ из Малог Иђоша, као представник локалне самоуправе за
председника Одбора за социјална питања .
II
Мандат председника Одбора траје до истека мандата осталих чланова одбора тј. до 31.
децембра 2012. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник СО
Број: 06-6-7/2008-02
Карољ Пал, с.р.
Дана: 24.09.2008.г.
Мали Иђош
___________________ .___________________
53.
На основу члана 58.става 3. Закона о о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 129/2007),
председник општине Мали Иђош дана 10.07.2008.године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника председника општине Мали Иђош
I.
Поставља се Хелга Фекете из Фекетића за помоћника председника општине Мали Иђош од
15.07.2008.године за послове економског развоја и информисања (портпарол).
II.
Помоћник председника општине Мали Иђош је на сталном раду у Општини Мали Иђош.
III.
Висина плате се уређује посебним решењем.
IV.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник општине Мали Иђош
Број: 06-2-4/2008-01
Роберт Чоре, с.р.
Дана: 10.07.2008.г.
Мали Иђош
___________________ .___________________
54.
На основу члана 58.става 3. Закона о о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 129/2007),
Председник општине Мали Иђош дана 10.07.2008.године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника председника општине Мали Иђош
I.
Поставља се Шипош Тибор, дипл.агроном из Малог Иђоша за помоћника председника
општине Мали Иђош од 15.07.2008.године за послове предлагања и спровођења пројеката за
Општину Мали Иђош у области пољопривреде, урбанизма, комуналне делатности и заштите
човекове околине.
II.
Помоћник председника општине Мали Иђош је на сталном раду у Општини Мали Иђош.
III.
Висина плате се уређује посебним решењем.
IV.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Председник општине Мали Иђош
Број: 06-2-5/2008-01
Роберт Чоре, с.р.
Дана: 10.07.2008.г.
Мали Иђош
___________________ .___________________
55.
На основу члана 58.става 3. Закона о о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 129/2007),
Председник општине Мали Иђош дана 20.08.2008.године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о постављењу помоћника председника општине Мали Иђош
I.
Поставља се Гордана Радуловић из Малог Иђоша за Помоћника Председника општине
Мали Иђош од 01.09.2008.године за послове предлагања и спровођења пројеката за Општину Мали
Иђош у области социјалне заштите.
II.
Помоћник Председника општине Мали Иђош је на сталном раду у Општини Мали Иђош.
III.
Висина плате се уређује посебним решењем.
IV.

Број 12.

Службени лист општине Мали Иђош

Година 2008.

Страна 165.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђош“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Број: 06-2-13/2008-01
Дана: 20.08.2008.г.
Мали Иђош

Председник општине Мали Иђош
Роберт Чоре, с.р.

___________________ .___________________
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46.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007 szám) 43. szakaszának 5.
bekezdése és 45. szakaszának 8. bekezdése, továbbá A helyhatósági választásokról szóló törvény (SZK
Hivatalos Közlönye 129/2007 szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, ugyanezen szakasz 6.
bekezdése és 49. szakaszának 1., valamint 5. bekezdése alapján Kishegyes község Képviselő-testülete a
2008. szeptember 24-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETI TANÁCSNOKOK MANDÁTUMÁNAK
MEGSZŰNÉSÉRŐL
1. szakasz
A Kishegyes községi Képviselő-testület tanácsnokainak, éspedig:
1. Linka B. Gabriella, kishegyesi lakos
2. Pejović Petar, lovćenaci lakos
más tisztségre való távozásuk miatt, amely összeférhetetlen a tanácsnoki funkcióval, megszűnik a
tanácsnoki mandátuma, éspedig:
1. Linka B. Gabriella, Kishegyes község Községi tanácstagi tisztségének átvétele miatt,
2. Pejović Petar, Kishegyes község Községi tanácstagi tisztségének átvétele miatt,
2. szakasz
A jelen határozatot Kishegyes Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly,s.k.
Szám: 06-6-1/2008-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt: 2008. augusztus 15-én
Kishegyes
___________________ .___________________
47.
A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 4. pontja (SZK Hivatalos Közlönye
129/07 szám) és a Mandátumvizsgáló bizottság jelentése alapján Kishegyes község Képviselő-testülete a
2008. szeptember 24-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TANÁCSNOKAI
MANDÁTUMAI MEGERŐSÍTÉSÉRŐL
Megerősítik Kishegyes község Képviselő-testülete tanácsnokai mandátumát:
1. Major Magdolna Kishegyesről – Magyar Koalíció – Pásztor István
2. Bodonyi Nándor Kishegyesről – Szerb Szocialista Párt
Indokolás
A Mandátumvizsgáló bizottság jelentésével és a helyhatósági választásokról szóló törvény 56.
szakaszával összhangban egyhangúlag megerősítették 2008. május 11-én megválasztott Kishegyes község
Képviselő-testülete tanácsnokai mandátumát. A törvény 43. szakasza alapján a Községi tanács tagjává való
megválasztása után megszűnik a tanácsnok mandátuma a Képviselő-testületben és ennek alapján úgy
döntöttek, mint a rendelkező részben.
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JOGORVOSLAT: A határozatot a meghozatala napjától számított 48 órán belül lehet
megfellebbezni a szabadkai Kerületi bíróságon.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly,s.k.
Szám: 06-6-2/2008-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt: 2008. szeptember 24-én
Kishegyes
___________________ .___________________
48.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja és 100. szakasza (SZK Hivatalos
Lapjának 2007/129 szám) valamint Kishegyes község Statútumának 104. szakasza (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 2002/5, 2004/9, 2005/2 és 2005/4 száma) alapján Kishegyes község Képviselő-testülete a
2008. szeptember 24-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
1. szakasz
Kishegyes község Statútumának (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 2002/5, 2004/9, 2005/2 és
2005/4) 5. szakasza módosul és ezután így hangzik:
„A község szervei:
1. a községi Képviselő-testület
2. a községi elnök
3. a Községi tanács
4. a községi közigazgatási hivatal”.
A község munkáját a község szervei végzik a törvénnyel és e statútummal megszabott hatáskörein
belül.
Amennyiben törvénnyel vagy más előírással nincs előlátva melyik szerv illetékes a község
hatáskörébe tartozó teendők elvégzésére, minden teendőt amely a kapcsolatok rendezésére vonatkozik a
községi Képviselő-testület végez, valamint a teendők amelyek végrehajtó jellegűek a községi elnök
hatáskörébe tartoznak.
Amennyiben nem lehetséges a teendők jellegének meghatározása e szakasz 2. bekezdésével
összhangban, a községi Képviselő-testület az illetékes.”
2. szakasz
A 6. szakasz 2. bekezdésében a „Tito marsall utca“ helyett „Fő utca“ kell hogy álljon.
3. szakasz
A 9. szakaszhoz új 4. bekezdés járul, mely így hangzik: „A község minden tájékoztatást és értesítést
megjelentet a hivatalos használatban lévő nemzeti kisebbség nyelvén és írásmódján is.”
4. szakasz
A 11. szakasz módosul és ezután így hangzik: “A községben az alkotmánnyal és törvénnyel
megszabott hatáskörbe tartozó teendőket, a Köztársaság jogai és kötelességei keretén belül törvénnyel
megszabott teendőket, valamint az Autonóm Tartomány határozatával megszabott teendőket végzik.”
5. szakasz
A 12. szakasz 1. bekezdéséhez új pontok kerülnek, melyek így hangzanak:
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4. pont: „megállapítja a községi forrásbevételek részarányát, valamint a helyi illetékek és térítmények
mértékének meghatározásához szükséges mércéket és a meghatározás módját”
Az 5. pont 6. pont lesz és nem változik.
A 9. pont után 10. pont kerül amely így hangzik: “a helyi gazdasági fejlesztés érdekében programokat
hoz meg és projektumokat valósít meg, valamint felügyeli a gazdálkodás általános kereteinek fejlesztését a
községben (népszerűsíti a község gazdasági lehetőségeit, kezdeményezi az oktatási profilok
összehangolását az iskolákban a gazdasági szükségletekkel, megkönnyíti a meglévő gazdasági alanyok
ügyvitelét, és ösztönzi új gazdasági szubjektumok alapítását, illetve új munkahelyek kialakítását).”
A 15. pont után a következő pontok lesznek: “16. megalakítja az általános oktatási, a művelődési, az
elsődleges egészségvédelmi, a testnevelési, a sport, a gyermekvédelmi, és turisztikai intézményeket és
szervezeteket, figyelemmel kíséri és biztosítja azok működését.”
“17. megszervezi a község lényeges kulturális javainak védelmével kapcsolatos munkák végzését,
fejleszti művelődési - művészeti alkotó tevékenységet, eszközöket biztosít a község szempontjából lényeges
művelődési programok és projektumok finanszírozására és társfinanszírozására, valamint megteremti a
feltételeket a múzeum, a könyvtár és azon egyéb művelődési intézmény munkájához melynek az alapítója.”
“ 18. szociális védelmi intézményeket alapít, és figyelemmel kíséri és biztosítja működésüket,
engedélyt ad az egyéb természetes és jogi személyek által alapított szociális védelmi intézmények
munkájának megkezdésére, megállapítja a szociális védelmi szolgáltatások nyújtásához szükséges feltételek
meglétét, az általa alapított intézmények tevékenységének ellátásához szabályzatokat és szabványokat
állapít meg, előírásokat hoz a szociális védelmi jogosultságról, és ellátja az állami gondnokság teendőit”
А 23. pont а „Kezeli a község vagyonát és” szavakkal kezdődik.
A 25. pont után új pontok kerülnek, amelyek így hangzanak:
30. feltételeket teremt az emberi jogok fejlesztésére, megvalósítására és védelmére;
31. stratégiákat hoz meg és külön rendelkezéseket a nemegyenjogúságok megszüntetése céljából és az
emberi és kisebbségi jogok egyenrangú megvalósításának érdekében, segíti a külön bánásmódban részesülő
személyek iránti önsegély és szolidaritás fejlődését, támogatja a község területén működő rokkantügyi és
más szociális – humanitárius szervezeteket;
A 28. pont változik és így hangzik: „gondoskodik az emberi jogok, valamint a nemzeti kisebbségek és
az etnikai csoportok személyes és kollektív jogainak megvalósításáról, védelméről és fejlesztéséről;
gondoskodik a nők és férfiak egyenjogúságáról;
A 29. pont változik és így hangzik: „meghatározza a nemzeti kisebbségek község területén hivatalos
használatban lévő nyelvét és írását, azok egyenrangú használatát a községi szervek, a közvállalatok,
intézmények, szervezetek és a község által alapított szolgálatok eljárásai során, biztosítja a helységnevek, a
folyók, tavak és egyéb földrajzi nevek, valamint az utcák és terek, községi szervek elnevezéseit,
közlekedési táblák, köztájékoztatás és –értesítés, valamint egyéb nyilvános feliratok feltüntetését a nemzeti
kisebbségek község területén hivatalos használatban lévő nyelvén és írásával, a hagyományának
megfelelően.”
A 30. pont változik és így hangzik: „gondoskodik a helyi jelentőségű tömegtájékoztatásról, és
megteremti a szerb nyelvű és a község területén használt nemzeti kisebbségi nyelvű tömegtájékoztatás
feltételeit, televízió- és rádióállomásokat alapít a községben hivatalos használatban levő nemzeti kisebbségi
nyelven történő tájékoztatás céljából, illetve azon nemzeti kisebbségi nyelven történő tájékoztatás céljából,
amely nincs hivatalos használatban, ha az effajta tájékoztatás a kisebbségi jogok elért szintjét képezi.”
A 35. pont változik és így hangzik: “rendezi és megteremti a feltételeket az ifjúságról való
gondviseléshez, meghozza és megvalósítja az ifjúság érdekében folytatott politika stratégiáját és
akciótervét, valamint megteremti a feltételeket az ifjúsági szerveződéshez.”
6. szakasz
A 13. szakasz 2. bekezdése változik és így hangzik: „A községi Képviselő-testület nevezi ki és menti
fel az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató bizottsági és felügyelő
bizottsági tagjait, valamint igazgatóit öt évre szólóan, kivéve, ha a törvény más módon nem rendelkezik.
A 2. bekezdés után új bekezdések kerülnek 3., 4. és 5. amelyek így hangzanak:
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“Azok a vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek, melynek a község az alapítója vagy a többségi
tulajdonosa, kötelesek a községi Képviselő-testületnek jóváhagyás céljából kézbesíteni a többéves
munkatervet, az évi ügyviteli tervet valamint a munkajelentést.
A község által alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató bizottsági és
felügyelő bizottsági tagjai kinevezésekor, a kinevezésről döntő szervek szavatolják a kevésbé képviseltetett
nem legalább 30 százalékos részvételét a munkatestületekben.
A község által alapított közvállalatok, intézmények és szervezetek, de különösen a nemzeti
kisebbségek jogai érvényesítése szempontjából jelentős közvállalatok, intézmények, szervezetek és
szolgálatok igazgató és felügyelő bizottsági tagjainak kinevezésekor, a község köteles figyelembe venni a
község lakosságának nemzeti összetételét, valamint a nemzeti kisebbségek megfelelő arányú alkalmazását
az említett szervekben.”
7. szakasz
A 14. szakasz változik és így hangzik:
„A község, a konkurencia és a nyilvánosság elvének betartásával, szerződéssel megbízhat jogi vagy
magánszemélyt a hatáskörébe tartozó egyes tevékenységek végzésével.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett tevékenységgel való megbízásról a községi Képviselőtestület határozata rendelkezik.
8. szakasz
A 14. szakasz után új 15. szakasz kerül amely így hangzik:
„A közszolgálatot végző vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek kötelesek évente legalább
egyszer a községi képviselő-testületnek jelentést átadni a munkájáról legkésőbb folyó év április 30-ig az
előző évre vonatkozóan.”
9. szakasz
A 15. szakaszban a „köztársaság” szó után a „vagy a Vajdaság Autonóm Tartomány” szavak
kerülnek.
10. szakasz
A 16. szakasz változik és így hangzik: „A község alkotmányban és törvényben előirányozott
feladatainak végzéséhez, a Köztársaság jogai és kötelezettségei köréből a törvény által ráruházott
tevékenységek végzéséhez, mint ahogyan azon egyes munkák ellátásához, melyet az autonóm tartomány a
saját hatásköréből határozattal megbízza, a községet a törvényben megállapított jövedelmek és bevételek
illetik meg.
A község tevékenységének pénzelése forrás és átirányított jövedelmekből, transzfer eszközökből,
eladósításból származó bevételekből, valamint a törvényben megállapított egyéb jövedelmekből és
bevételekből történik.
A község minden jövedelme a községi költségvetés alapjövedelmének számít, s bármilyen célra
felhasználhatóak a törvénnyel és a községi költségvetésről szóló határozattal összhangban, de kivételt
képeznek azok a jövedelmek, melyek rendeltetésszerű jellegét a törvény szabályozza.
11. szakasz
A 17. szakasz után új 18. szakasz kerül amely így hangzik:
„A községi költségvetés végrehajtásáért községi Képviselő-testületnek a községi elnök felel.
A községi közigazgatási hivatalnak rendszeresen követnie kell a költségvetés végrehajtását, és
szükség szerint, évente legalább kétszer tájékoztatni a község elnökét.
12. szakasz
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A 19. szakaszba amely a 20 szakasz lesz új 1. bekezdés kerül amely így hangzik: „A községi
Képviselő-testület a község legfelsőbb szerve, mely a helyi hatalom alkotmány, a törvény és a község
statútuma által megállapított alapfeladatait látja el.”
A 19. szakasz 1. bekezdése a 2. bekezdés lesz.
13. szakasz
A 20. szakasz változik és így hangzik: „A tanácsnokok joga és kötelessége részt venni a községi
képviselő-testület és munkatestületeinek az ülésein; javasolni a képviselőtestületnek meghatározott
kérdések megvitatását; kezdeményezni a községi képviselő-testület hatáskörébe tartozó határozatok és az
egyéb aktusok meghozatalát; indítványokat terjeszteni elő előírások javaslataira és a Község szervei
munkájához fűződő kérdéseket feltenni, valamint részt venni a képviselő-testület egyéb tevékenységeiben.
A tanácsnoknak joga van az állandó és a rendszeres tájékoztatásra a tanácsnoki kötelességének
gyakorlását befolyásoló kérdések kapcsán, kérni a községi közigazgatástól azokat az adatokat, amelyekre a
munkájához szükség van, továbbá szakmai segítséget igényelni a javaslatok előkészítéséhez.
A tanácsnokok jogait és kötelezettségeit a községi Képviselő-testület ügyrendje szabályozza
részletesen.
A tanácsnoknak jogában áll, hogy a község területén használatos hivatalos nyelvek bármelyikén
szóljon a községi Képviselő-testülethez.”
14. szakasz
A 22. szakasz törlődik.
15. szakasz
A 23. szakasz után törlődik a 24. szakasz, és új 25. és 26. szakasz kerül és így hangzik:
25. szakasz
„A községi képviselő-testület új ülésszakának alapító ülését a községi képviselő-testület előző
ülésszakának elnöke hívja össze a választások eredménye megjelentetésétől számított 15 napon belül.
Amennyiben a községi képviselő-testület előző ülésszakának elnöke nem hívja össze a községi
képviselő-testület új ülésszakának ülését a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő határidőn belül, az új
ülésszak ülését az új ülésszak legidősebb tanácsnoka hívja össze a jelen szakasz 1. bekezdésében szereplő
határidőt követő 15 napon belül.
Az alapító ülésen az új ülésszak legidősebb tanácsnoka elnököl.
26. szakasz
“A községi Képviselő-testület a képviselő-testület elnökének kiválasztásával és titkárának tisztségbe
helyezésével tekinthető megalakultnak.
A községi Képviselő-testület által kinevezett, illetve tisztségbe helyezett személyek tisztsége az adott
helyen tanácsnoki megbízatása megerősítésekor megszűnik.”
16. szakasz
A 26. szakasz után új szakasz kerül amely 29. szakasz lesz és így hangzik, a 37 szakasz törlődik:
„A tanácsnok nem vonható büntetőjogi felelősségre, nem tartóztatható le és nem büntethető a községi
képviselő-testület és annak munkatestületei ülésein kinyilvánított véleményéért és leadott szavazatáért.”
17. szakasz
A 28. szakasz 1. bekezdés amely a 31. szakasz lesz változik és így hangzik:
3)
megállapítja a községi forrásjövedelem arányát, valamint a helyi illetékek és térítmények
értéke meghatározásának módját és mércéjét
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4)

kezdeményezi a Község területének megalakítására megszüntetésére és megváltoztatására
irányuló folyamat megindítását
6)
meghozza a területrendezési tervet, a városrendezési terveket és szabályozza a
telekhasználatot;
11)
megválasztja és felmenti a Képviselő-testület elnökét és elnökhelyettesét,
A 12. pont törlődik.
13)
kiválasztja és felmenti a község elnökét, valamint a község javaslata nyomán kiválasztja a
község elnökhelyettesét és a Községi tanács tagjait,
16)
meghozza a község közterheléséről szóló aktust, a közadósságot szabályozó törvénnyel
összhangban,
17)
meghozza az évi programot a Község szervei igényeire való ingatlan beszerzésre a Szerb
Köztársaság Kormányának jóváhagyásával, s elindítja az ingatlanok kisajátítására irányuló
eljárását az illetékes szerveknél,
A 18. pontban a “köztársasági” szó után a “tartományi” kell hogy álljon.
20)
állandó és időszkos munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása
céljából,
21)
véleményezi az önkormányzat érdekű kérdéseket szabályozó törvényeket,
22)
dönt a városokkal, községekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel való közreműködésről
és társulásról,
23)
tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról;
A 19. pont így kell hogy hangzon:
25)
eljárást indít a Szerb Köztársaság vagy az autonóm tartomány által meghozott, az
önkormányzatok jogait meghatározó törvények vagy egyéb általános ügyiratok
alkotmányosságának és törvényességének felmérésére,
27)
megvitatja és elfogadja azon közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok évi
munkajelentését, melyeknek a község alapítója vagy többségi tulajdonosa
28)
megvitatja a községbeli emberi és kisebbségi jogok betartásáról gondoskodó polgárvédelem
évi jelentését
29)
megvitatja a nemzetek közötti kapcsolatokkal foglalkozó tanács jelentését,
30)
elfogadja a tisztségviselők etikai kódexét (a továbbiakban: etikai kódex),
31)
intézkedéseket hoz és ajánlatokat fogad el az emberi és kisebbségi jogok fejlesztése
érdekében;
18. szakasz
А 29. szakasz 2. bekezdésbe amely 32. szakasz lesz, új pontok kerülnek:
2)
meghozza a statútumot,
3)
meghozza a területrendezési tervet,
4)
meghozza a városrendezési terveket,
10)
elfogadja az etikai kódexet és
11)
dönt a törvényben és a jelen statútumban megállapított egyéb esetekben.
19. szakasz
A 30. szakasz amely a 32. szakasz lesz, 2. bekezdése változik és így hangzik:
„A Képviselő-testület elnöke köteles az ülést kitűzni a község elnökének, a Községi tanács, illetve a
tanácsnokok egyharmadának kérésére, a kérelem átadásától számított 7 napon belül, úgy hogy az ülés
megtartásának időpontja legkésőbb 15 napon belül legyen a kérelem átnyújtásától.
20. szakasz
A 31. szakasz a 34. szakasz lesz és így hangzik: „Amennyiben a Képviselő-testület elnöke nem tűzi ki
az ülés időpontját a 32. szakasz 2. bekezdésében említett határidőn belül, az ülés időpontját a kérelmező is
kitűzheti, és az adott ülésen a kérelmező által kijelölt tanácsnok elnököl.
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A községi Képviselő-testület elnöke csak abban az esetben halaszthatja el az általa összehívott ülést,
ha nincs meg az elegendő létszám a döntéshozatalhoz, más esetekben az ülés elhalasztásáról a községi
képviselő-testület dönt.”
21. szakasz
A 33. szakaszba amely 36. szakasz lesz, az 1. bekezdés után új bekezdés kerül amely a 2. bekezdés
lesz és így hangzik: „Az állandó munkatestületek számát és feladatát, elnökük és tagjaik jogait és
kötelezettségeit részletesebben a községi Képviselő-testület ügyrendje állapítja meg.”
22. szakasz
A 34. szakaszban a „védelmi” szó törlődik.
23. szakasz
A 37. szakasz után új 37. szakasz kerül amely a 40. szakasz lesz és így hangzik:
„A községi Képviselő-testület ügyrendjével meghatározott állandú munkatestületek mellett a
Képviselő-testület a következő állandó munkatestületeket alakítja meg: Az etikai kódex alkalmazását
követő tanács, Ifjúsági iroda, a közszolgálatok felhasználói tanácsa és a nemek közötti egyenjogúsági
bizottság. E munkatestületek feladatát külön határozatban szabályozzák.
Az állandó munkatestületek munkafeltételeit és az adminisztratív – technikai ügyeket a községi
közigazgatás biztosítja.
24. szakasz
A 39. és a 40. szakasz amely a 42. szakasz lesz és így hangzik:
„A képviselő-testület elnökének megválasztása a tanácsnokok sorából történik a tanácsnokoknak
legkevesebb egyharmadának javaslatára, négy évre szólóan, titkos szavazással, a községi képviselő-testület
tanácsnokai teljes számának többségével.
A tanácsnok csak egy jelölt előterjesztésében vehet részt.
Amennyiben az első körben egyik jelölt sem kapja meg a kellő szavazattöbbséget, a második körben
arra a két jelöltre szavaznak amelyek az első körben a legtöbb szavazatot kapták.
Ha a második körben sem kapja meg egyik jelölt sem a kellő többségű szavazatszámot, a jelölési és a
választási folyamatot meg kell ismételni.
25. szakasz
A 41. szakasz a 43. szakasz lesz.
A 42. szakasz 1. bekezdésének 2. pontjában az „egynegyedének” szó helyett az „egyharmadának” szó
kerül.
26. szakasz
A 43. szakasz 1. bekezdésében a „két” szó törlődik, a 2. bekezdésben az „elnökhelyettesek” szó
helyett az „elnökhelyettes” szó kell hogy álljon.
27. szakasz
A 44. szakaszhoz új bekezdés járul, mely így hangzik:
„A községi Képviselő-testület elnökének a községnél állandó munkahelye lehet.”
28. szakasz
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A 45. szakaszban a 4. bekezdés után új bekezdés kerül:
„A Képviselő-testület titkára felel az adatok, okmányok és okiratok időben való kézbesítéséért,
amennyiben azokat a képviselő-testület munkáját és ügyiratait ellenőrző köztársasági, illetve autonóm
tartományi illetékes szerv kéri.”
29. szakasz
A 46. szakaszhoz új bekezdés járul és így hangzik: „A Képviselő-testület ügyrendjének meghozatala
a tanácsnokok teljes számának többségével történik.”
30. szakasz
A „2. Községi elnök” cím előtt a következő cím kell hogy álljon: „A község végrehajtó szervei”
31. szakasz
A 47. szakasz módosul és ezután így hangzik:
„A község végrehajtó szervei a községi elnök és a Községi tanács.
A községi elnököt a községi Képviselő-testület választja a képviselők soraiból, 4 éves megbízatásra, a
községi Képviselő-testület összes képviselőjének többségi szavazata által.
A községi elnöknek helyettese van, aki a községi elnököt, annak távolléte vagy kötelességének
ellátásában való akadályoztatása esetén helyettesíti.
A községi elnök-jelöltet a községi Képviselő-testület elnöke javasolja.
A községi elnök-jelölt egy községi elnökhelyettes-jelöltet javasol, a képviselők sorából, akit a községi
Képviselő-testület választ meg, a községi elnök megválasztásával azonos módon.”
32. szakasz
A 47. szakasz után új szakasz kerül, amely az 50. szakasz lesz és így hangzik:
„A községi elnök és községi elnökhelyettes megbízatására való kinevezéskor megszűnik a községi
Képviselő-testületbe választott képviselői mandátuma.
A községi elnök és a községi elnökhelyettes állandó munkahelye a községnél van.”
33. szakasz
A 48. szakasz törlődik.
34. szakasz
A 49. szakaszban amely az 51. szakasz lesz, az „ideiglenes munkatestületeket alakíthat“ szavak
helyett „tanácsadó munkatestületet alakíthat illetve tanácsadókat nevezhet ki“.
35. szakasz
Az 51. szakasz az 52. szakasz lesz, változik és így hangzik:
A 4. pontban a „köztársaság” szó után az „illetve Vajdaság Autonóm Tartomány” szavak kell hogy
álljanak.
A 6. pont törlődik.
Az 50. szakaszhoz új pontok járulnak:
9)
döntést hoz a községi szervek által használt ingatlanok használatba bocsátásáról, illetve
bérbeadásáról, mint ahogyan a használatba bocsátásról, illetve a bérbeadásról szóló szerződés,
valamint jelzálogosításáról és felmondásáról a Szerb Köztársaság Vagyonigazgatóságának
jóváhagyásával,
10) tájékoztatja a nyilvánosságot munkájáról
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11)

panaszt emel a Szerb Köztársaság Alkotmánybíróságánál, ha állami vagy községi szerv egyedi aktusa
vagy tevékenysége lehetetlenné teszi a község hatáskörébe tartozó munkák végzését,
12) szaktanácsadási munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó egyes feladatok ellátására
A községi elnök felel adatok, okmányok és okiratok időben való kézbesítéséért, amennyiben azokat a
Község és a községi közigazgatási hivatal végrehajtó szervei munkáját és ügyiratait felügyelő, köztársasági,
illetve autonóm tartományi illetékes szerv kéri.
36. szakasz
Az 52., 53., 54., 55. és 56. szakasz törlődik és helyettük új szakaszok kerülnek:
54. szakasz
A községi elnök a megválasztási időtartamának lejárta előtt is felmenthető, a képviselők legalább
egyharmadának indokolt javaslata folytán, a községi elnök megválasztásával azonos módon.
A községi elnök felmentésének javaslatát a községi Képviselő-testület köteles megvitatni és ezen
ügyben döntést hozni a Községi elnökhez benyújtott javaslat vételétől számított 15 napon belül.
Amennyiben a községi Képviselő-testület nem mentené fel a községi elnököt, a felmentési javaslatot
benyújtó képviselők nem javasolhatják újra a községi elnök felmentését, az előző javaslat visszautasításától
számított hat hónapon belül.
55. szakasz
A községi elnök felmentésével megszűnik a községi elnökhelyettes és a Községi tanács mandátuma
is.
56. szakasz
A községi elnökhelyettes, illetve Községi tanácstag a megválasztása időtartamának lejárta előtt is
felmenthető, a községi elnök, vagy a képviselők egyharmadának javaslatára, az illető személy
megválasztásával azonos módon.
A községi elnökhelyettes vagy Községi tanácstag felmentési javaslatának benyújtásakor, a községi
elnök köteles a községi Képviselő-testületnek új községi elnökhelyettes vagy Községi tanácstag
megválasztásának javaslatát benyújtani, mely esetén együtt hozzák meg a felmentésről és a kinevezésről
szóló határozatokat.
A felmentett vagy lemondott községi elnök, a községi elnökhelyettes vagy Községi tanácstag,
hivatalában marad, s a folyó ügyeket intézi, az új községi elnök, községi elnökhelyettes vagy Községi
tanácstag megválasztásáig.
57. szakasz
A községi Képviselő-testület mandátumának megszűntével letelik a község végrehajtó szerveinek
mandátuma is azzal, hogy ez utóbbiak az illetékességüknek megfelelő folyó ügyeket az új községi elnök és
Községi tanács szolgálatba lépéséig továbbra is ellátják.”
37. szakasz
Az 57., 58. és 59. szakasz törlődik, helyükbe a következő szakaszok kerülnek:
„58. szakasz
A Községi tanácsot a községi elnök, a községi elnökhelyettes valamint a Községi tanács 9 egyéb tagja
alkotja.
A községi elnök a Községi tanács elnöke is.
A községi elnökhelyettes hivatalából eredően a Községi tanács tagja.
A Községi tanács tagjait a községi Képviselő-testület választja meg, 4 éves időszakra, titkos
szavazással községi Képviselő-testület összes képviselőjének szavazati többségével.
A Községi tanácstag-jelölteket a községi elnök javasolja.
A Községi tanács tagjainak a községnél állandó munkahelyük lehet.
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59. szakasz
A Községi tanács tagjai nem lehetnek egyben képviselők is, de egy vagy több, a község hatáskörét
képező szakterülettel megbízhatóak.
A Községi tanács tagjául választott képviselőnek megszűnik a képviselői mandátuma.
A 60. szakasz 1. bekezdésében törlődik a 1. és a 4. pont és helyükbe új pontok kerülnek:
1. javasolja a Statútumot, a költségvetést és más, községi Képviselő-testület által meghozott
határozatokat és aktusokat,
4. a községi Képviselő-testület határozatait és más aktusait közvetlenül végrehajtja, vagy ezek
végrehajtásáról gondoskodik,
6. határozatot hoz az ideiglenes pénzügyi támogatásról, abban az esetben, ha a községi Képviselőtestület nem hozná meg a költségvetést a könyvelési év kezdete előtt,
7. gondoskodik, a Köztársasági illetve Tartományi jogkörből származó megbízatások végrehajtásáról,
8. hivatalába helyezi vagy felmenti a községi közigazgatási hivatal vezetőjét,
9. Szakmai segítség biztosítása érdekében a Községi tanács hatáskörébe tartozó kérdésekben
tanácsadó munkatestületeket alakít,
10. értesíti a nyilvánosságot munkájáról
11. más községi Képvisel-testület által megszabott teendőket is végez.
61. szakasz
A községi elnök képviseli a Községi tanácsot, összehívja és vezeti ennek üléseit.
A községi elnök felelős a Községi tanács munkájának törvényességéért.
62. szakasz
A Községi tanács határozatképes, amennyiben ülésén jelen van az összes tagság többsége.
A Községi tanács a jelenlevő tagok többségi szavazatai alapján dönt, amennyiben a törvény vagy a
községi Statútum nem ír elő másfajta szükséges többséget az illető kérdésben.
63. szakasz
A Községi tanács szervezetét és munkájának, valamint döntéshozatalának módját e testület
Ügyrendjével részletesebben szabályozzuk.
64. szakasz
A Községi tanács Gazdasági tanácsot alakít.
A Gazdasági tanács kezdeményezi a gazdasági fejlődéssel kapcsolatos ügyeket, áttanulmányozza a
gazdasági fejlődési terveket és stratégiákat és követi a helyi gazdasági fejlődési programot és a tervek
megvalósítását.
A Gazdasági tanács a kezdeményezéseiről és záradékairól ismerteti a Képviselő-testületet, a községi
elnököt és a Községi tanácsot.
A Gazdasági tanács feladatait, munkáját és döntési döntési folyamatát a Községi tanács ügyrendjében
határozzák meg.
65. szakasz
A Gazdasági tanács elnökét és 14 tagját a Községi tanács nevezi ki a Községi tanács mandátumának
lejártáig.
A Gazdasági tanács tagjait polgári egyesületek, helyi közösségek, gazdasági társulatok és vállalkozók
javasolhatják.
A Gazdasági tanács tagjainak legalább egyharmada a vállalkozók és a gazdaságban dolgozó
személyek soraiból illetve a gazdasági társulatok soraiból kell hogy kikerüljön.
66. szakasz
A községi elnök és a Községi tanács köteles rendszeresen beszámolni munkájáról a Képviselőtestületnek, saját kezdeményezésre illetve a Képviselő-testület felszólítására legalább egyszer évente a
Képviselő-testület által meghozott határozatok és más rendeletek végrehajtásáról.
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38. szakasz
A 61. szakasz elejére amely a 67. szakasz lesz a következő bekezdés kerül:
„A község jogai és kötelezettségei keretébe tartozó közigazgatási feladatok elvégzése, valamint a
községi képviselő-testület, a község elnöke és a községi tanács számára meghatározott szakteendők ellátása
végett, létrejön a községi közigazgatási hivatal.
39. szakasz
A 61. szakaszhoz, amely 67. szakasz lesz új pontok kerülnek és így hangzanak:
A 2. és 6. pontban a „községi elnök” szavak után a „Községi tanács” szavak kerülnek.
40. szakasz
A 62. szakasz a 68. szakasz lesz, változik és így hangzik:
„A községi közigazgatási hivatal a szakmai szabályok szerint, részrehajlás nélkül, politikailag
semlegesen jár el, mindenki számára lehetővé kell tennie az egyforma jogok, kötelezettségek és jogérdekek
védelmét és érvényesítést.
A községi közigazgatási hivatal köteles szavatolni a polgárok számára jogaik és jogérdekeik gyors és
hatékony megvalósítását.
A községi közigazgatási hivatal köteles szavatolni a polgárok számára a szükséges adatokat és
tájékoztatást, valamint jogi segítséget.
A községi közigazgatási hivatal köteles együttműködni polgárokkal, valamint tiszteletben kell tartania
a polgárok személyiségét és méltóságát.
41. szakasz
„A községi közigazgatási hivatal osztályvezetőjét a Községi tanács nevezi ki, közhirdetmény
alapján, 5 éves időtartamra.
A községi közigazgatási hivatal szervezeti egységeinek vezetőit a községi közigazgatási hivatal
osztályvezetője osztja be.”
42. szakasz
A 66. szakasz 71. szakasz lesz és így hangzik:
„A közigazgatás osztályvezetője saját munkájáért és a községi közigazgatási hivatal munkájáért a
községi Képviselő-testületnek és a Községi tanácsnak felel, a község Statútumával és a községi
közigazgatási hivatal belső szervezetével összhangban.
A községi közigazgatási hivatal osztályvezetőjének kivételezéséről a Községi tanács kétharmada
dönt a községi elnök javaslatára.
A községi közigazgatási hivatal osztályvezetőjének kivételezését a községi Képviselő-testület
tanácsnokainak egyharmada is javasolhatja.”
43. szakasz
A 67., 68. és 69. szakasz törlődik.
44. szakasz
A 66. szakasz után új szakasz kerül amely a 72. szakasz lesz és így hangzik:
„A községi közigazgatási hivatalban egyes szakterületekre községi elnök-aszisztensek nevezhetőek ki
(gazdasági fejlődés, városrendezés, szociális kérdések, kommunális tevékenységek, mezőgazdaság és
egyebek).
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A községi elnök-aszisztensek indítványokat eszközölnek, projektumokat javasolnak és véleményt
alkotnak a saját szakterületüket érintő kérdésekről, emellett a községi közigazgatási hivatal belső
szervezéséről szóló aktussal megállapított, egyéb tevékenységeket is végeznek.
A községi közigazgatási hivatalban legfeljebb 3 községi elnök-aszisztenst nevezhetnek ki.”
45. szakasz
A 70. szakasz a 73. szakasz lesz és így hangzik:
„A községi közigazgatási hivatal szervezéséről szóló aktust a Községi tanács javaslatára a községi
Képviselő-testület hozza meg.
A községi közigazgatási hivatal belső szerkezetéről és rendszeréről szóló aktust Községi tanács
jóváhagyásával az osztályvezető hozza meg.
A községi közigazgatásban való elhelyezkedésnél a község illetékes szerve köteles figyelembe venni
a dolgozók számarányát a község nemzeti összetételéhez viszonyítva.
46. szakasz
A 75. szakaszban amely a 78. szakasz lesz, az 1. bekezdésben a „községi elnök” szavak helyett
„Községi tanács” kell hogy álljon.
47. szakasz
A 77. szakasz amely a 80. szakasz lesz 3. bekezdése változik és így hangzik:
„A polgári kezdeményezés jogerősen került megindításra, ha a polgári kezdeményezés aláíróinak
listája a törvénnyel összhangban került összeállításra, és azt a képviselő-testület tanácsnokai
megválasztásának választói jegyzéke lezárásáról szóló legutolsó nyilvánosan megjelentetett végzés alapján
bejegyzett községi választópolgárok legalább öt százaléka aláírta, amennyiben arról a törvény vagy a jelen
statútum másként nem rendelkezik.”
A 77. szakaszhoz új bekezdés kerül, amely az 5. bekezdés lesz és így hangzik:
“A polgári kezdeményezés lefolytatásának eljárását és folyamatát a képviselő-testület külön
határozata fogja szabályozni.”
48. szakasz
A 79. szakasz amely a 82. szakasz lesz 1. bekezdése változik és így hangzik:
“A polgárgyűlést a község elnöke, a képviselő-testület elnöke, a helyi közösség vagy az önigazgatás
más formájának felhatalmazott képviselője, vagy legalább 50 olyan polgár, akik lakcímmel rendelkeznek
azon a területen, melyre a gyűlést összehívják, vagy a képviselő-testület tanácsnokainak legalább
egynegyede hívja össze a gyűlés megtartásának időpontját legkevesebb nyolc nappal megelőzően.”
49. szakasz
„A polgárgyűlés abban az esetben vitathatja meg a javaslatokat és hozhat döntést, ha az ülésen részt
vesz a képviselő-testület tanácsnokai megválasztásának választói jegyzéke lezárásáról szóló legutolsó
nyilvánosan megjelentetett végzés alapján bejegyzett községi választópolgárok legalább öt százaléka arról a
területről, amelyen a polgárok gyűlését tartják.
A kérdések megvitatásában, a kezdeményezések elindításában és egyes végzések javaslásánál a
Község minden nagykorú polgára részt vehet.
A polgárgyűlésen való döntéshozatalban azok a polgárok is részt vehetnek, akiknek a lakóhelye vagy
a vagyona azon a területen található, melyre vonatkozóan a gyűlést összehívták.”
A 4. bekezdés a 8. bekezdés lesz.
50. szakasz
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A 81. szakaszban amely a 84. szakasz lesz az „érvényű” szó után a „és a Képviselő-testület a
határozat meghozatalától számítva egy évig nem módosíthatja a lényegét.”
51. szakasz
A 82. szakaszban amely a 85. szakasz lesz a „20%” helyett „10%” kell hogy álljon.
52. szakasz
A 82. szakasz után új szakasz kerül amely a 86. szakasz lesz és így hangzik:
„A Község szervei és szolgálatai kötelesek a polgároknak jogaik és kötelezettségeik megvalósítása
során a rendelkezésükre álljanak a szükséges adatokkal, magyarázattal és értesítéssel.
A Község szervei és szolgálatai kötelesek mindenkinek lehetővé tenni, hogy panaszt tegyenek
munkájukra, valamint a községi közigazgatási hivatalban dolgozók nem megfelelő munkájára és
viszonyulására.
A Község szervei és szolgálatai kötelesek a panaszban kiemelt, a munkájukban tanúsított
mulasztásukra és szabálytalanságokra tett állításokat kivizsgálni, valamint a törvénnyel összhangban
elindítani a megfelelő eljárást a mulasztások és szabálytalanságok büntetésének és elhárításának ügyében.
A Község szervei és szolgálatai kötelesek a panasztevő számára válasszal és információval szolgálni
azzal kapcsolatosan, hogy a panasz nyomán indult-e eljárás, és milyen módon 30 napos határidőn belül,
amennyiben a panasztevő azt kérelmezi.”
53. szakasz
A VI Községi önkormányzat cím elé új szakaszok kerülnek amelyek így hangzanak:
87. szakasz
A község szervei véleményt kérhetnek a polgároktól a saját hatáskörükbe tartozó kérdésekről.
Az 1. bekezdésben említett véleménykérés nyilvános kérdőív segítségével történik.
54. szakasz
A 86. szakaszhoz amely a 91. szakasz lesz új bekezdés kerül amely a 2. bekezdés lesz és így hangzik:
„A helyi közösségeknek a községtől átutalt eszközöket a község költségvetése külön minden helyi
közösség részére a következő célokra biztosítja:
1. helyi közösség szervei munkájához fűződő folyó költségeket fedező eszközök,
2. a helyi közösségre bízott tevékenységek elvégzéseséhez szükséges eszközök,
3. a helyi közösség vagy annak egy részén bevezetett helyi járulék programjának
társfinanszírozásához szükséges eszközök,
4. a kommunális infrastruktúra kiépítési programjának társfinanszírozásához szükséges eszközök.”
A 2. bekezdés a 3. bekezdés lesz.
55. szakasz
A 88. szakaszhoz amely a 93. szakasz lesz új bekezdések járulnak, 3. és 4. bekezdés és így
hangzanak:
„A községi közigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó meghatározott feladatok elvégzése érdekében
megszervezhető a községi közigazgatási hivatal munkája a helyi közösségekben.
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett teendőket a község elnöke határozza meg a községi
közigazgatási hivatal vezetőjének javaslatára.”
56. szakasz
A 90. szakasz után, amely a 96. szakasz lesz új szakasz járul és így hangzik:
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„A község szervei a község és polgárai érdekében együttműködhetnek a nem kormányzati,
humanitárius és egyéb szervezetekkel.”
57. szakasz
A 92. szakasz amely a 98. szakasz lesz 2. bekezdése változik és így hangzik:
„A községi szervek hivatalos helyiségeiben feltüntetésre kerülnek az állami jelképek, a VAT
szimbólumai, a község címere és zászlója, valamint ama nemzeti kisebbségek jelképei, melyek nyelve
hivatalos használatban van a község területén.”
58. szakasz
A 95. szakaszban amely a 101. szakasz lesz az „állapítja meg” szavak után a következő szöveg kerül:
„az utcák, terek, tanyacsoportok és a települések egyéb részei nevének módosítását javasló bizottság
javaslata alapján, amely összetétele a község és a helyi közösségek képviselőiből áll.”
59. szakasz
A 96. szakasz után új szakaszok járulnak és így hangzanak:
103. szakasz
“A községi Képviselő-testület eljárást indít a Szerb Köztársaság vagy az autonóm tartomány
törvényei vagy egyéb általános aktusai alkotmányosságának és törvényességének megállapítása érdekében,
ha azok sértik az önkormányzat jogait.”
104. szakasz
“A község elnöke fellebbezési joggal bír az Alkotmánybíróságon, amennyiben az állami szervek vagy
a község szerveinek egyéni aktusai, illetve tevékenységei lehetetlenné teszik a község hatáskörének
végzését”.
60. szakasz
A 98. szakasz után új szakasz járul amely így hangzik:
107. szakasz
A községben önálló munkatestületként megalakul a nemzetek közötti kapcsolatügyi tanács, melyet a
szerb nemzet és a nemzeti kisebbségek képviselői alkotják a törvénnyel összhangban.
A nemzetek közötti kapcsolatügyi tanács a törvénnyel és a statútummal összhangban megvitatja a
nemzeti egyenjogúság megvalósításával, védelmével és fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket, különösen a
művelődés, az oktatás, a tájékoztatás, valamint a hivatalos nyelv- és íráshasználat területén, részt vesz a
nemzeti egyenjogúság megvalósítása szempontjából jelentős községi tervek és programok
megállapításában, és intézkedéseket javasol a nemzeti egyenjogúság elérése érdekében, javaslatot tesz a
nemzeti egyenjogúság megvalósításához szükséges költségvetési eszközök forrására, összegére és céljára.
A községi Képviselő-testület ügyrendje részletesebben rendezi a tanács helyzetét a községi
határozatok, illetve egyéb jogi ügyiratok meghozatalának folyamatában.
61. szakasz
A 99. szakaszban amely a 108. szakasz lesz az 1., 2. és 3. bekezdés változik és így hangzik:
„A Község polgárvédőt alkalmaz.
A polgárvédő a polgárok jogait védi a Községi Közigazgatási Hivatallal, a Község által alapított,
közfelhatalmazást végző intézményekkel, szervekkel és szervezetekkel szemben, ellenőrzi a Községi
Közigazgatási Hivatal munkáját, védi a polgárok önkormányzatra való jogát, amennyiben a községi
előírások és általános ügyiratok megsértéséről van szó.
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A polgárvédőt a községi képviselő-testület választja meg és menti fel a tanácsnokok teljes számának
többségével.
A polgárvédő személyét tanácsnoki csoport vagy a tanácsnokok egyharmada javasolhatja.
A polgárvédőt a községi képviselő-testület öt évre szólóan választja meg, és még egyszer
megválasztható erre a tisztségre.
Polgárvédőnek választható az a személy, mely a szavazatra való jogosultság általános feltételei
mellett (állampolgár, nagykorú, munkaképes, a Község területén lakik), legalább öt év szakmai
tapasztalattal rendelkezik az emberi és kisebbségi jogok területén végzett tevékenységben, erkölcsileg
tisztességes, büntetlen, és nem folyik ellene bűnvádi eljárás.
A polgárvédő nem lehet politikai párt tagja, nem láthat el közfunkciót, sem pedig bármilyen szakmai
tevékenységet.
A 4. és 5. bekezdések a 8. és 9. bekezdések lesznek.
62. szakasz
A 102. szakaszhoz amely a 111. szakasz lesz új bekezdés járul amely a 4. bekezdés lesz és így
hangzik:
„A jelen szakasz 1. és 3. bekezdésében említett ügyiratok egyenjogúan jelennek meg a Község
területén hivatalos használatban lévő nyelveken és írással.”
63. szakasz
A 105. és 106. szakasz törlődik.
64. szakasz
A XII Átmeneti és zárórendelkezések cím után új szakasz kerül:
114. szakasz
A Község előírásait össze kell hangolni a jelen statútum rendelkezéseivel a jelen statútum hatályba
lépésétől számított hat hónapon belül.
A Község előírásai hatályosak maradnak a jelen statútummal való összehangolásukig.
65. szakasz
A statútum módosítása Kishegyes Község Hivatalos Lapjában való megjelentetésétől számított
nyolcadik naptól hatályos.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly,s.k.
Szám: 06-6-3/2008-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt: 2008. szeptember 24-én
Kishegyes
___________________ .___________________
49.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007 szám) és
Kishegyes község Statútumának 28. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja (Kishegyes Község Hivatalos
Lapja 5/2002, 9/2004, 2/2005 és 4/2005 szám) alapján Kishegyes község a 2008. szeptember 24-én
megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
a helyi közművesítési illetékekről szóló határozat módosításáról
I
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E határozattal módosul a helyi közművesítési illetékekről szóló határozat (Kishegyes Község
Hivatalos Lapja 2/2005 szám).
II
A 7. díjszabás 2. pontjában a Megjegyzések részben, a 2. bekezdés után a következő bekezdés kerül:
„Azok a befektetők, amelyeknek székhelyük Kishegyes község területén van bejegyezve és az ipari
park munkaövezetén belül tevékenykednek, nem fizetnek közművesítési illetéket cégtábla kifüggesztéséért
5 évig a tevékenység megkezdésétől számítva Kishegyes község területén.”
III
E határozat a meghozatala utáni nyolcadik napon lép hatályba és megjelenik Kishegyes Község
Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly,s.k.
Szám: 06-6-4/2008-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt: 2008. szeptember 24-én
Kishegyes
___________________ .___________________
50.
Kishegyes község alapszabályzatának 28. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja („Kishegyes Község
Hivatalos Lapja” 2002/5, 2004/9, 2005/2 és 2005/4 szám) alapján, Kishegyes község Képviselő-testülete
2008. szeptember 24-én megtartott ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
KISHEGYES KÖZSÉG HELYI IFJÚSÁGI AKCIÓTERVÉNEK 2008-2011 ELFOGADÁSÁRÓL
I
Elfogadják Kishegyes község Helyi Ifjúsági Akciótervét a 2008-2011 időszakra.
II
Ezt a határozatot meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly,s.k.
Szám: 06-6-5/2008-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt: 2008. szeptember 24-én
Kishegyes
___________________ .___________________
KISHEGYES KÖZSÉG HELYI IFJÚSÁGI AKCIÓTERVÉNEK VÁZLATA
2008-2011
A HAT kidolgozásának folyamata
A helyi ifjúsági szervezetek, nem formálisan alakult csoportok és egyének megerősödése a községben
a belgrádi Polgári Kezdeményezések által megvalósított „Légy polgár!” elnevezésű projekt
megvalósításával kezdődött. A megtartott képzések folyamán felmerült az igény, hogy a fiatalok helyzetét a
községi önkormányzat bevonásával próbáljuk meg megoldani. Felmerült, hogy ebben a folyamatban egy
mindent átfogó és irányított hozzáállásra van szükség, valamint hogy a helyi ifjúsági szervezeteket, nem
formálisan alakult csoportokat és egyéneket bekapcsoljuk a Szerbiában létező ifjúsági hálózatokba. A
projektum eredményei a következők:
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felmértük a községben élő fiatalok helyzetét és szükségleteit
megalakult Kishegyes Községi Ifjúság Koalíciója
a községi Képviselő-testület ifjúsági megbízottat nevezett ki

Rövid szünet után a kinevezett ifjúsági megbízott bekapcsolódott a Tartományi Sport- és Ifjúsági
Titkárság programjába, amely keretein belül külmunkatársakat képeztek. Ennek köszönhetően Kishegyes
Község bekapcsolódott a tartományban folyó ifjúsági munkába, ami igencsak eredményesnek bizonyult. A
tartományi Titkárság kezdeményezte az egész Vajdaság területéről érkező fiatal külmunkatársak képzését,
azzal a céllal, hogy ők a későbbiekben kezdeményezik Helyi Ifjúsági Akciótervek kidolgozását. A HAT
kidolgozását községünkben ifj. Juhász Bálint a ifjúsági megbízott és a Tartományi Sport- és Ifjúságügyi
Titkárság külmunkatársa kezdeményezte. A községi Képviselő-testület az ifjúsági megbízott
kezdeményezésére 2008. októberében egyhangú határozatot hozott Ifjúsági Iroda megalakulásáról
Kishegyes községben. A kezdeményezés célja az volt, hogy lehetővé tegye a fiatalok felé irányuló
tevékenységek átfogó és szervezett megvalósítását.
A HAT kidolgozásának folyamata a Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárság által megvalósított
külmunkatársakat képző program eredményeként indult be, két egymáshoz kapcsolódó projekt keretein
belül. Az első projekt a HAT kidolgozási folyamatának megismertetése és promóciója, amely az
Ökumenikus Szeretetszolgálat támogatásával valósult meg. A másik projekt a HAT kidolgozási folyamatát
látta elő, amelyet a kinevezett munkacsoport valósított meg, és amelyet a Tartományi Sport- és Ifjúsági
Titkárság támogatott. A projekt középpontjában a fiatalok problémáinak megoldásához szükséges stratégiai
hozzáállás hiánya állt. A projektum céljai a következők voltak:
•
•
•

tudatosítani Kishegyes Község polgáraiban és a döntéshozókban a stratégiai hozzáállást
szükségességét prezentációk és tájékoztató kampányok szervezése útján
közvélemény-kutatás a fiatalok szükségleteiről
a HAT kidolgozó munkacsoport intézményesítése.

A három hónapig tartó projekt-megvalósítás alatt a következő tevékenységeket végeztük:
A projekt bemutatása kerekasztal-beszélgetéssel kezdődött a különböző szektorok képviselőinek
2007. november 13-án, annak érdekében hogy tájékoztassuk a fiatalok szempontjából fontos helyi
szereplőket. Bemutattuk a projektet, a HAT kidolgozásának folyamatát és a munkacsoportot. E lépést a
zombori BOOM ifjúsági szervezettel együttműködve, és a Ifjúsági és Sport Minisztérium támogatásával
tettük meg. A kerekasztal-beszélgetés hatásosnak bizonyult. A résztvevőkkel nyílt és kreatív párbeszéd
alakult ki, ahol a különböző javaslatok hangzottak el, hogyan lehetne javítani a fiatalok helyzetén. Saját
kívánságuk és érdeklődésük szerint kisebb csoportokban vizsgálták a fennálló helyzetet és ajánlottak új
megoldásokat. Ilyen módon a végleges megoldás minden kerekasztal résztvevő munkáját tükrözi.
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a község, a helyi közösségek, az egészségügyi intézmények, a
rendőrállomás, a munkaközvetítő, a szociális védelem képviselői, valamint a civil szervezetek (külön
kihangsúlyozva az ifjúsági szervezeteket), politikai pártok és nem formális csoportok képviselői voltak.
A projektet ezután 2007. november 23-án bemutattuk a döntéshozóknak is, hogy a munkacsoport
minél sikeresebben és zavartalanul végezhesse a munkáját. Az ülésen részt vettek: Szűgyi István
polgármester, Pál Károly a Képviselő-testület elnöke, Baranyi Szilárd a pénzügyi és költségvetési osztály
vezetője és Csíkos János a Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárság titkárhelyettese. Sikerült napidíjakat
biztosítani munkacsoportunk tagjai számára és a községi költségvetésből 300 000 dinárt hagytak jóvá a
HAT megvalósítására. Továbbra elértük, hogy a következő Képviselő-testülete határozatot hozzon a HAT
kidolgozásával foglalkozó munkacsoport megalakításáról.
A munkacsoport egyik feladata a web prezentáció kidolgozása és a promóciós segédanyagok
(plakátok, szórólapok, molinók, pólók) nyomtatása volt. Az internet prezentáció a projekt fejlődéséről, a
HAT kidolgozásáról szóló információkat, valamint ifjúsághoz kapcsolódó helyi, tartományi és országos
szintű információkat tartalmaz. A www.kishegyesyouth.org internet prezentáció lehetőséget ad arra, hogy
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elérhetőek legyenek mindenki számára a HAT kidolgozásához szükséges adatok és dokumentáció. A
promóciós segédanyag a koncert és ifjúsági tájékoztatási nap alkalmával került kiosztásra
.
Az ifjúsággal történő közvetlen kapcsolatfelvétel céljából 2007. december 15-én koncertet
szerveztünk a kishegyesi Ifjúsági Otthonban. Az bácskossuthfalvi Flek Bend és a kúlai St. George Bend
lépett fel, a koncertet mintegy 250 fiatal kísérte figyelemmel. A koncerten az aktivisták promóciós anyagot
osztogattak, és közvélemény-kutatást végeztek a községi ifjúság problémáiról (oktatás, egészség,
tájékoztatás, stb.).
A projektet bemutattuk az ifjúságnak is, mindhárom településen meghívtuk a fiatalokat (levélben és
telefonon) és prezentációt tartottunk. A prezentáció két nyelven folyt és mintegy 150 fiatal jelent meg.
A HAT kidolgozásával foglalkozó bizottság megalakításáról szóló határozatot Kishegyes község
Képviselő-testülete a 2007. december 28-án megtartott ülésén hozta meg. Kinevezték a bizottság elnökét,
elnökhelyettesét és 9 tagot.
A projekt létrehozásában Szulocki László az Ifjúsági iroda munkatársa is aktívan részt vett, a projekt
logisztikai és operatív feladatait látta el.
A második projektet a községben élő ifjúság helyzetének javítása céljából dolgoztuk ki, és a 2008.
január – májusi időszakban valósítottuk meg, amelynek keretein belül kidolgoztuk a Helyi Ifjúsági
Akciótervet. A munkacsoport feladata a HAT működési területeinek meghatározása volt. A meghatározott
nyolc működési terület a következő:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiatalok oktatása és ökológia
Fiatalok foglalkoztatása
Fiatalok tájékoztatása
Művelődés, sport és a fiatalok szabadideje
Fiatalok aktív részvétele a társadalomban
Fiatalok felé irányuló szociálpolitika
Fiatalok egészsége
Biztonság

A következő feladat a közvélemény-kutatás által kapott adatok feldolgozása és értelmezése volt. A
munkacsoport közvélemény-kutatás és SWOT elemzés segítségével jutott információkhoz. Több mint 200
fiatal véleményét kértük ki, és a SWOT elemzést mindhárom településen elvégeztük. Több mint 150
fiatallal beszélgettünk a fiatalokat érintő problémákról. A kapott adatok alapján a munkacsoport
meghatározta a fiatalok döntő fontosságú problémáit (azokat, amelyek a jelenlegi helyzetben reálisan
megoldhatóak). Ezután a célok és a feladatok meghatározása következett, amelyek tartalmazzák a
célcsoportot, a helymegjelölést, az időszakot és az eszközöket. A feladatok meghatározása után a
munkacsoport létrehozta a HAT vázlatát.
A közvitát 2008. júliusa folyamán szerveztük meg, miután kidolgoztuk a HAT vázlatát. A
javaslatokat és észrevételek a helyi közösségek irodáiban (Kishegyes, Szeghegy, Bácsfeketehegy)
nyújthatják be. A beérkezett javaslatokat és megjegyzéseket a munkacsoport áttanulmányozza és beépíti a
dokumentumba.
A HAT végleges formáját, miután a Képviselő-testület elfogadja a 2008-2012 között terjedő
időszakban, valósítjuk meg.
1. Dokumentumok, amelyekkel a HAT összhangban van
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A helyi akcióterv összhangban van azokkal a fontos dokumentumokkal, amelyek meghatározzák a
fiatalok fejlődésének stratégiai irányát európai, nemzeti, tartományi és helyi szinten.
A következő európai dokumentummal egyeztettük a helyi akció tervet: Ifjúsági Fehérkönyv (Európa
Parlament), Európai alapokmány a fiatalok részvételéről a községi és regionális életben (Az európai helyi és
regionális hatalom kongresszusa).
Mivel a HAT kidolgozásának folyamata időben egybeesett a Nemzeti Ifjúsági Stratégia
kidolgozásával, a HAT irányvonalaiban illeszkedik a Nemzeti Ifjúsági Stratégia fő célkitűzéseihez.
A Vajdaság AT Ifjúságpolitikai Akcióterve (Újvidék, 2005.) az első ilyen jellegű dokumentum,
amely az ifjúság problémáival foglalkozik, a HAT kidolgozásakor jelentős mértékben támaszkodtunk erre a
példára, összehangolva a helyi cselekvési tervet a tartományi intézkedésekkel.
A fent felsorolt dokumentumok mellett még a következő idevonatkozó dokumentumokat használtuk
fel: A község szociális védelmére vonatkozó stratégia (2007.), A Polgári kezdeményezések kutatása a
fiatalok helyzetéről a községben (2006.).
2. A célcsoport, amelyet a HAT magába foglal
Szerbiában mintegy másfél millió fiatal él, az összlakosság 20%-át fiatalok képezik. Európában
fiataloknak a 15 és 24 év közötti személyeket számítanak, a mi országunkban a felső határ 30 évig tolódik
ki, ennek több oka van. Többek között az oktatásban hosszabb ideig vesznek részt a fiatalok, nehezebb a
munkavállalás és nehezebben válnak gazdaságilag függetlenné a fiatalok. Az Nemzeti Ifjúsági Stratégia 1530 év között határozza meg a fiatalokat.
A HAT-ban fiataloknak a 12 és 30 év közötti definiáltuk, két alcsoportra osztva: 12-17 évig és 17-30
évig. Az említett célok az ifjúságra általánosságban, míg a jellegzetes feladatok az alcsoportokra
vonatkoznak.
A 2002. évi népszámlálási adatok alapján a községben 13494 polgár él, köztük 2800 fiatal (15-30
évig), tehát a lakosság mintegy 21%-a. Kishegyes területén élő fiatalok különböző szociális és társadalmi
helyzetűek, valamint különböző nemzeti, vallási, szexuális, politikai és más hovatartozásúak. Községünk
lakossága multietnikai összetételű: magyarok, szerbek, montenegróiak és romák lakják.
3. Az időszak, amelyre a HAT vonatkozik
A HAT 2008. szeptember - 2011. szeptemberi időszakra vonatkozik.
4. A kezdő állapot elemzése – a szövegösszefüggés leírása
Európai Únió és az ifjúságpolitika
Különböző módon közelítik meg az ifjúság problémáit az Európai Únió tagországaiban, de a legtöbb
vélemény szerint az első lépés az ifjúság felé irányuló hatékony cselekvés során egy intézményes alap
létrehozása: bizottság, iroda, igazgatóság, tanács, minisztérium, stb. A nemzetek fölötti környezetben a
következő intézmények léteznek:
•

•

Európai Bizottság (European Comission)
o Oktatási és Művelődési Vezérigazgatóság (DG EAC)
o Oktatási Audiovizuális és Művelődési Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Európai Tanács (European Council)
o Sport- és Ifjúsági Igazgatóság
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Az egyik dokumentum, amely európai szinten foglalkozik a fiatalok kérdéskörével az Európai Tanács
„Módosított európai alapokmány az ifjúság részvételéről a helyi és körzeti életben” (Strazburg, 2003.)
elnevezésű dokumentuma, amelyet az Európai Unió tagországai fogadtak el és írtak alá. E dokumentum a
fiatalok aktív részvételét deklarálja a helyi és területi szinten zajló döntéshozatalban, mint a polgári- és
fejlettebb társadalom kiépítésének előfeltételét.
„A helyi és területi hatalom, mint olyan hatalom amely legközelebb áll az ifjúsághoz, nagyon fontos
szerepet játszik a fiatalok részvételének fejlesztésében. A helyi és területi hatalom ezáltal biztosítja azt,
hogy a fiatalok ne csak halljanak és tanuljanak a demokráciáról valamint a polgárok jogairól és
kötelességeiről, hanem hogy esélyt kapjanak arra, hogy ezt meg is valósítsák.”
A XXI század problémái a szülőktől később történő elszakadás, az oktatásban résztvevők számának
növekedése, a munkaképes lakosság számának csökkenése, a társadalom elöregedése és a fiatalok a
közéletbe való gyenge bekapcsolódása. E problémák miatt az Európai Únió tagországai megváltoztatták az
ifjúsági stratégiát és ezt az „Ifjúsági Fehérkönyv – White Papers” (Brüsszel, 2001.) elnevezésű
dokumentumban jelentették meg, amit az Európai Bizottság hagyott jóvá.
A környező országok ifjúságpolitikája
A környező országokban többéves hagyománya van az ifjúság problémáinak intézményes, sokoldalú
megoldásának. E tapasztalat szerint szükséges az állam bevonása a problémák megoldásához. Ilyen
hozzáállással az ország azt jelzi a fiataloknak, hogy nem problémaként, hanem forrásként tekint rájuk. A
cselekvés alapját az ifjúsági stratégia és az akcióterv képezi. E dokumentumok az állam részvétele mellett
lehetővé teszi a különböző szektorok bekapcsolódását is.
Az ifjúsági stratégiát egy államban a kormány fogadja el, de lehetséges az is, hogy a civil szektor
képviselői kezdeményezzék. A stratégiai dokumentum alkalmazásával, megvalósításával és monitoringjával
a minisztérium és azok az ügynökségek vannak megbízva, amelyek együttműködnek a fiatalok kérdéseivel
foglalkozó különböző szektorból kikerülő szervezetekkel. A következő környező országok
dolgoztak/dolgoznak ki ifjúsági stratégiai tervet: Magyarország, Szlovénia, Görögország, Bosznia és
Hercegovina, Horvátország, stb. A nemzeti ifjúsági stratégia fejlődése csökkenő tendenciát mutat, vagyis
először a nemzeti stratégia fejlődött, és e dokumentumok alapján dolgozták ki a helyi stratégiákat és
akcióterveket.
Ifjúságpolitika Szerbiában
Nemzeti Ifjúsági Stratégia
A Nemzeti Ifjúsági Stratégiát 2008. év elején fogadták el, ennek kidolgozását a Szerbia Köztársaság
Sport és Ifjúsági Minisztériuma kezdeményezte és irányította, és e dokumentum jelenti a fiatalok
helyzetének szisztematikus megoldása felé tett első lépést. Az Ifjúsági Stratégia határozza meg az állam
szerepét az ifjúság problémáinak megoldásában, a fiatalok szerepét a társadalomban valamint a
kapcsolatteremtés módját. Ezért az Ifjúsági Stratégiában definiálja az ifjúság jogait, kötelezettségeit és
szerepét, valamint azok az egyértelmű intézményes mechanizmusok, amelyek segítségével a fiatalok
megtalálják helyüket a társadalomban.
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia víziója:
„A szerbiai fiatalok a XXI században aktív és egyenrangú résztvevői a társadalmi életnek és
egyenrangú joguk és lehetőségük van saját teljesítőképességük fejlesztésére.
Aktív szerepük van a családi életben, oktatásban, foglalkoztatásban, egészségügyben és a teljes
társadalmi életben.
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A fiatalok világszerte tudást és tapasztalatot szereznek, barátkoznak és versengenek kortársaikkal,
utaznak de mindig visszatérnek országukba, ahol aktívan és szorgalmasan értékesítik szerzett tudásukat és
emelik életszínvonalukat.”
Vajdaság AT Ifjúságpolitikai Akcióterve
Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza 2005-ben fogadta el ifjúságpolitikai akciótervét. Ezen
akcióterv a Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárság kezdeményezésére jött létre, fejlesztésében több fiatal
és ifjúsági szervezet vett részt. Az akcióterv alkalmazása 2006-ban megkezdődött, több projekt is
megvalósult Vajdaság területén. A Tartományi Sport- és Ifjúsági Titkárság 2007-ben támogatta azt a
projektet, amelynek keretében 25 fiatal munkatársat képeztek helyi akciótervek kidolgozására Vajdaság
községeiben. A projektet az Ökumenikus Szeretetszolgálat valósította meg, és e projekt eredménye, hogy
Kishegyes, Kúla, Törökbecse, Titel, Szabadka és Bácstopolya községekben elindult HAT kidolgozása.
Helyi Ifjúsági Akcióterv
A helyi akcióterv, mint minden releváns szervezet és intézmény partneri viszonya, magába foglalja
intézkedések meghatározását és alkalmazását a helyi közösségben élő fiatalok szükségleteivel összhangban.
A HAT kell, hogy biztosítsa megfelelő önkormányzati szerv, illetve személy meghatározását, amely/aki az
ifjúság kérdésével foglalkozik.
Amikor még nem létezett Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Szerbia területén kevés község kezdeményezte
a HAT kidolgozását, mivel nem létezett egyértelmű módszertan, illetve megfelelő számú szakember... 165
község közül Szerbiában csak a következő községek rendelkeznek akciótervvel: Arilje, Pancsova, Zombor,
Užice, Újbelgrád és Palilula, viszont csak Arilje és Pancsova községnek van községi Képviselő-testület által
jóváhagyott akcióterve, ezért szabadon mondhatjuk, hogy Kishegyes az első községek közé tartozik,
amelyek elfogadták a helyi akció tervet.
A közvélemény-kutatás eredménye és összehasonlítása a 2006. évben elvégzett kutatással
A közvéleménykutatás célja az volt, hogy felmérjük a Kishegyes Községben élő fiatalok problémáit
és szükségleteit, annak érdekében, hogy az akciótervbe foglalt intézkedéseket a legmegfelelőbb módon
tudjuk megfogalmazni. A véleménykutatás jelentős eredményekkel szolgált a helyi akció tervben kimutatott
működési területeken belül. A kapott adatokat a fiatalok aktuális problémáival kapcsolatos intézkedések
tervezésére használták fel.
Az eredmények összehasonlításakor az alábbi következtetéseket vontuk le: a fiatalok számára nincs
elég lehetőség, hogy részt vegyenek a nemformális oktatásban, és hogy az ilyen jellegű kínálat az iskolai
szakcsoportokra korlátozódik. A helyzet 2006-tól nem változott jelentősen, mivel a továbboktatás hiányát,
mint problémát a fiatalok magasan rangsorolták, az átlagosztályzat 4.63 volt (1-től 5-ig terjedő skálán).
A fiataloknak nincs kihez fordulni szaktanácsért és támogatásért munkakeresés esetén. A
kérdezetteknek több mint fele azt a választ adta, hogy a családon kívül nincs kitől várnia segítséget
munkakeresésében.
A fiatalok nem tudnak kihez fordulni szakmai segítségért és támogatásért a nemi úton terjedő
betegséged megelőzése kapcsán. A kérdezetteknek legnagyobb része erről a témáról csak szüleivel
beszélhet, a kérdezettek több mint egyharmada szerint viszont a kortársaival. A fiatalok számára nincs
elérhető, megfelelő tájékoztatási rendszer ami a nemi úton terjedő betegségeket, terhességet és
fogamzásgátlást illeti...
Községünkben a legnagyobb probléma a fiatalok szerint a kábítószer fogyasztás, ezután következik
az alkoholizmus, a bűnözés és a település elhagyása - migráció. A kérdezettek több mint fele azt
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válaszolta, hogy a drogok élvezete a legnagyobb probléma. A 2006. évi véleménykutatás során a legégetőbb
probléma a munkanélküliség volt, utána következett a fogyasztás és a bűnözés.
A kulturális és szórakoztató tartalmak közül a fiatalok 56%-a a sport tevékenységet jelölte meg,
valamint 32%-uk az iskolán belüli szakcsoportokat, míg egyharmaduk azt válaszolta, hogy nincs
semmilyen szórakozási és művelődési lehetőség. A 2006. évi véleménykutatás során a fiatalok magasan
rangsorolták (4,16) a művelődési kínálat hiányát, valamint 4,31-el a sport és rekreatív tevékenységek
hiányát, mint problémát. Ezek szerint leszögezhetjük, hogy nem sokat változott a helyzet ami a fiatalok
szabadidejének hasznos eltöltését illeti Kishegyes Községben.
A megkérdezett fiatalok 80%-a foglalkozna önkéntes munkával, 55%-a semmit sem kérne ennek
ellenébe. A kérdezettek mindössze 20%-a nem vállalna önkéntes munkát semmilyen szervezetnél vagy
intézménynél. A 2006. évi adatokhoz hasonlítva pozitív tendenciát mutat a fiatalok motiváltsága, mert a ez
a mutató 37%-ról 80%-ra növekedett.
Az fiatalok több mint fele, azaz 61% utazott már külföldre, ennek 40%-a átlagosan évente
nyolcszor hagyja el országot. A kérdezettek 21%-a soha nem lépte át országa határát, ebből látszik, hogy
sok fiataloknak nem volt lehetősége arra, hogy megismerjen más kultúrákat és szokásokat. Ebben a
tekintetben javult a fiatalok helyzete, mivel 2006-ban a fiatalok azt válaszolták, hogy évente csak átlagosan
háromszor utaznak külföldre.
A fiatalok 72%-a használja az internetet, ebből 58%-nak van állandó internet hozzáférése. A 2006.
évhez hasonlítva a helyzet jelentősen javult, mivel az akkori adatok szerint a csak a fiatalok 43%-nak volt
internet hozzáférése.
A megkérdezettek 69%-a szerint a községben élő kisebbségi csoportok hátrányos
megkülönböztetésben részesülnek, ami jelentős problémának számít. Csak 15% adta azt a választ, hogy
ilyesmi nem létezik a községben. A fiatalok 50%-a szerint a nemzeti közösségeket éri hátrányos
megkülönböztetés, míg 35%-a azt valja, hogy ő is a diszkriminált csoporthoz tartozik.
A fiatalok 39%-nak az a véleménye, hogy a problémák megoldása a helyi önkormányzat
feladata. A kérdezettek mindössze 10%-nak a véleménye, hogy a fiatalok kötelesek megoldani saját
problémáikat. Az előző közvélemény-kutatás szerint csaknem 60% volt azon a véleményen, hogy az
önkormányzat illetékes a fiatalok problémáinak megoldásában.
Az ifjúság véleménye szerint a legfontosabb kérdés, amelyet sürgősen meg kell oldani községünkben
az a szabadidőt kitöltő tartalmak hiánya. A fiatalok 26%-a azt válaszolta, hogy nincs elegendő lehetőség
sporttevékenységre, mozi-, színház-, szórakozóhely-, koncertlátogatásra, stb. A második legégetőbb kérdés
a függőségi betegségek jelenléte, amit 23% jelölt meg, valamint a harmadik a munkanélküliség 22% fiatal
véleménye szerint. A 2006.évi köz-véleménykutatás szerint a legfontosabb problémáknak a fiatalok a
munkanélküliséget, a függőségi betegségeket, a bűnözést, a továbbképzés hiányát és az ifjúság
támogatottságának hiányát tartják. Ezek szerint a helyzet csak annyiban változott, hogy felcserélődött a
prioritások sorrendje.
Az ifjúság 26%-a szerint a fiatalok hozzájárulhatnának problémáik megoldásához, mégpedig az
ifjúsági szervezetek és az ifjúsági iroda munkájában való részvétellel, valamint önkéntes munkával. A
fiatalok 19%-a azon a véleményen van, hogy az ifjúságnak nincs módjában hozzájárulni a helyzet
javításához, viszont 13%-a azt javasolta, hogy hozzájárulhatnak problémáik megoldásához olyan módon,
hogy véleményüket megosztják a döntéshozókkal. Ezek szerint a helyzet változott, a fiatalok nagyobb
mértékben értik meg saját hozzájárulásuk jelentőségét.
5. A problémák meghatározása működési területek szerint
1. Fiatalok oktatása és ökológia
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1.1. Nem elegendő lehetőség a nem formális oktatásban való részvételre községünkben
A községben élő ifjúságnak szüksége van arra, hogy különféle képzéseken és továbbképzéseken
vegyen részt, azoknak a fiataloknak, akik elvégzik az általános iskolát nincs lehetőségük arra, hogy olyan
plusztudást szerezzenek, amelyet nem tudnak iskolában elsajátítani, valamint hogy kielégítsék
érdeklődésüket és szükségleteiket.
1.2. Nem eléggé fejlett ösztöndíjazási rendszer és iskoláztatási segély (nem eléggé fejlett
kritérium rendszer az ösztöndíjazásban, fejletlen ösztöndíjazási program)
1.3. Nem eléggé fejlett környezetvédelmi tudat a fiataloknál, nem gondoskodnak eleget a
környezet védelméről
2. Fiatalok foglalkoztatása
2.1. Nem eléggé fejlett szolgáltatások a fiatalok munkába állása során
A fiatalok számára községünkben nincs megfelelő támpontjuk a munkahely keresés folyamatában
(önéletrajzírás, munkalehetőség keresés, pályaválasztás, interjú előkészítés, stb.) Csak a kérdezettek 16%-a
a fordulna a Nemzeti foglalkoztatásügyi hivatalhoz.
2.2. Gyenge összeköttetés az oktatási és a foglalkoztatási szektor között községünkben
A fiataloknak nincs megfelelő információjuk a hiányszakmákat illetően községünkben.
3. A fiatalok tájékoztatása
3.1. Nem megfelelő szintű internet használat Szeghegyen, a fiatalok egyharmada nem
ismeri az internet nyújtotta előnyöket.
3.2. A kétnyelvű információk nem megfelelő áramlása a tájékoztatási eszközökön
keresztül, községünk mindhárom településén
3.3. A fiatalok nem megfelelő szintű informáltsága az ifjúsági tartalmak iránt, illetve az
ifjúsági tartalmak iránti alacsony érdeklődés.
4. Fiatalok aktív részvétele a társadalomban
4.1. Az ifjúsági szervezetek alacsony száma, a fiatalok nincsenek kellően felkészülve
ifjúsági szervezetek alapításáról és vezetéséről, nem elegendő támogatási forrás az ifjúsági
szervezetek részére
4.2. Kezdeményezések hiánya az önkéntes munka tekintetében, nem eléggé fejlett öntudat
az önkéntes munka jelentőségéről
4.3. A fiatalok nem kellően fejlett öntudata a társadalomban való aktív részvétel
szükségességéről saját problémáik megoldása érdekében, a megkérdezettek 39%-a azon
véleményen van, hogy a fiatalok problémáit az önkormányzat kell hogy megoldja. Mindössze
10% gondolja, hogy a problémák megoldása az ifjúsági szervezetek és maguk a fiatalok
kötelessége.
4.4. Tolerancia hiánya, a fiatalok nehezen vagy nem fogadják el a másságot
5. Művelődés, sport és a fiatalok szabadideje
5.1. Nem elegendő számú és megfelelő minőségű szórakozási lehetőségek a községben,
nem egyeztetett a kínálat a különböző szolgáltatók között
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5.2. Nincs elegendő művelődési lehetőség a községben
5.3. A fiatalok kezdeményezésének nem megfelelő támogatottsága, nem létezik
községünkben megfelelő fórum a fiatalok számára, nem elegendő fejlesztési program a fiatalok
számára
5.4. Helyiség hiánya szórakoztató, művelődési és sport rendezvények szervezésére
6. Fiatalok felé irányuló szociálpolitika
6.1. A marginalizált csoportok tagjait nem érti meg saját környezetük, előitélet a kisebbségi
csoportokkal szemben
6.2. A szülőknek korlátozottak a lehetőségei az iskoláskorú és iskolás kor előtti gyermekeik
élelmezésére és ruháztatására
6.3. A fiataloknak nincs elegendő lehetőségük alternatív kereseti források elérésére,
információk hiánya a szezonmunkákról és adathiány a munkáltatókról
7. A fiatalok egészsége
7.1. Egészségügyi tanácsadás hiánya a fiatalok számára. A községben élő fiataloknak
számára nem elérhető a nemi úton terjedő betegségekhez kapcsolódó szaktanácsadás
7.2. Függőségi betegségek jelenléte, a megkérdezettek 62% -a azon a véleményen van,
hogy a legnagyobb probléma a községben a kábítószerélvezés, 38% szerint pedig az
alkoholfogyasztás
8. Biztonság
8.1. A családon belüli erőszak jelenléte, nem megfelelő programok az erőszak
megakadályozására
8.2. A korosztályok közötti erőszak jelenléte, nem létezik program ennek az erőszaknak az
enyhítésére
8.3. Az etnikai csoportok közötti együttműködés hiányossága, nem elegendő közös
tevékenység az etnikai csoportok között
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II. Rész - HELYI AKCIÓTERV – Működési területek
2.1 Fiatalok oktatása
PROBLÉMA
A lehetőségek
hiánya a
nemformális
oktatásban.

A tanulók és
egyetemisták
ösztöndíj és
segélynyújtás

CÉL
A fiatalok
nemformális
oktatásának
fejlesztése és
fellendítése a
községben az
érdekelt felek
együttműködése
által.

A tanulók és
egyetemisták
ösztöndíj és
segélynyújtás

BEAVATKOZÁS/FELADAT

INDIKÁTOR

1. A meglevő nemformális oktatási
formák közzététele az elektronikus
médiákban, az interneten és a
sajtóban negyedévenként.

A továbbított
információk
száma

2. A nemformális oktatási programok
humánerőforrásának 20%-os
kapacitás növelése az EU-s
tudástranszfer és a közösség meglévő
forrásaira támaszkodva a civil
szervezetek és oktatási intézmények
éves programjain keresztül..

A
humánerőforrás
erősödésének
aránya

3. A partnerség folyamatos
fejlesztése a nemformális oktatásban
a civil szféra, az önkormányzat, az
Ifjúsági iroda és az oktatási
intézmények között legalább 5
programon keresztül évente.

A lebonyolított
programok
száma, az aláírt
protokolok
száma

1.A fiatalok iskolai ösztöndíj
rendszer kidolgozása előre
meghatározott kritériumok alapján és
annak alkalmazása 2011-ig.

Kidolgozott
program, a
rendszer
minősége, az

TEVÉKENYSÉ
G HORDOZÓI

HATÁRIDŐ

Helyi Ifjúsági
iroda

három havont–
2008-2011
2009-2011

Ifjúsági Iroda.
civil szervezetek
és oktatási
intézmények

KÖLTSÉGVETÉ
S
1.1 A hirdetések
költségei
30.000,00 din
2.2 Internet
előfizetés
54.000,00 din
Összesen
84.000,00 din
Projektként
250.000,00
*3 évente
Összesen
2.250.000,00

Ifjúsági Iroda.
civil szervezetek,
önkormányzat és
oktatási
intézmények

2009-2011

Helyi erőforrások

Ifjúsági Iroda,
önkormányzat

2009-2011

1. Szakemberek
munkája
(közgazdászok és
jogászok)
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rendszerének
fejletlensége

rendszerének
fejlesztése a
Községben.

Alacson
környezetvédelmi
tudat a fiatalok
körében

A fiatalok
környezetvédelmi
tudatának
növelése
Kishegyes
Községben
nemformális
oktatás és
önkéntes munka
által.

2008.év
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ösztöndíjazás
kritériumainak
minősége.

1. Évente egyszer.tribünök
szervezése aktuális környezetvédelmi
témákra

Megtartott
tribünök száma
Résztvevők
száma

800.000,00
2. A dokumentum
technikai
kidolgozása
100.000,00
Összesen:
900.000,00
Ifjúsági
civilszervezetek,
Ifjúsági Iroda

2009-2011

Akciók száma
2. Évente kétszer önkéntes munkák
szervezése.

Ifjúsági
civilszervezetek,
Ifjúsági Iroda

2009-2011

1.1 Útiköltség
45.000,00
1.2 Előadók
napidíja 30.000.00
1.3
Kapcsolattartás
költségei
3.600,00
1.4 Frissítők
63.000,00
Összesen
141.600,00
2.1 Anyagi kiadás
2* évente
20.000,00 *3 falu
*3 év
360.000,00
2.2 Frissítők
2* évente
20.000,00 *3 falu
*3 év
360.000,00
Összesen
720.000,00
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2.2 Fiatalok foglalkoztatása

PROBLÉMA
A fiatalok
foglalkoztatási
rendszerének
alacsony fokú
fejlettsége..

Az összhang
hiánya az oktatás
és foglalkoztatás
kapcsolatában a
községben .

CÉL
A
foglalkoztatási
rendszer
fejlesztése a
községbeli
fiatalok
munkapiaci
versenyképesség
felkészítésével
Az összhang
növelése az
oktatás és a fiatal
káderok
foglalkoztatása
között adatbázis
kidolgozásával.

BEAVATKOZÁS/
FELADATOK

MUTATÓK

TEVÉKENYSÉ
GEK
HORDOZÓI

HATÁRIDŐ

Ifjúsági Iroda

2009-2011

2008-2011

Évente egyszer munkavállalási
felkészítő képzés és szeminárium
(motivációs levél, CV, interjú
felkészitő) a munkaközvetitő
nyilvántartásán szereplő100-150 fiatal
számára .

A képzések
száma

1. Adatbázis kidolgozása és
folyamatos frissítése a
hiányszakmákról és az 1978. -as
születésű és tőlük fiatalabbak oktatási
profiljáról.

Az
adatbázisban
szerepő fiatalok
és
foglalkozások
száma.

Helyi Ifjúsági
Iroda és a
Vállalkozók
Egyeszülete

Látogatások
száma

Általános iskolák
és a Vállalkozók
Egyeszülete

2. A község három általános iskola 7ik osztályainak tájékoztatása évi
szinten a kis és középvállalkozások
látogatásával a szakmák és gazdasági
ágazatok választékáról községünkben.

A képzésen
részt vett
fiatalok száma

KÖLTSÉGVETÉ
S
1.Irodai
fogyóeszköz
beleértve a
képzésanyagát is..
90.000,00
2. Előadó
150.000,00
Összesen
240.000,00
Adatgyüjtés
300.000,00
Adatfeldolgozás
150.000,00
Összesen
450.000,00

2008-2011

A
látogatásokon
részt vett
fiatalok száma
Tájékoztató
jellegű
összejövetelek
száma

Űtiköltség
45.000,00
Vállalatok
reklámanyaga
150.000,00
Összesen
195.000,00
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2.3 Fiatalok tájékoztatása

PROBLÉMA
Kevésszámú
internet
felhasználó
Szeghegy
településén.

A kétnyelvű,
fiatalokhoz
fűződő
információ
áramlás nem
megfelelő
rendszere a
három település
között a
Községben.
A fiatalok
alacsonyfokú
tájékozottsága és
a biztatás hiánya
az ifjúsági
tartalmak iránt.

CÉL
Növelni a tudatot
a lovtyenáci
fiatalok körében
az internet
használat
szükségességéről
reklámokon
keresztül.

A kétnyelvű
fiatalokhoz
fűződő
információáramlá
s rendszerének
felállítása a
három település
között a
Községben a
helyi médiák
összekötésével.
A fiatalok
tájékozottsági
fokának növelése
és biztatása a
ifjsúsági
tartalmak iránt a
Pepsi szolgáltat
működtetésével.

BEAVATKOZÁS/
FELADATOK

MUTATÓK

1. A meglévő szolgáltatók és internet
használat lehetőségek reklámozása
800 szórólappal Lovtyenácon 2008
júliusa folyamán a kispályás focitorna
alatt.

A szétosztott
szórólapok
száma, új
előfizetők
száma.

2. A szolgáltatók serkentése a
kihasználatlan piac betöltésére
potenciális felhasználók toborzásával.

Új szolgáltatók
és új
felhasználók
száma

1. A három település helyi sajtói
szerkesztőségeinek a
kapcsolatteremtése a községi ifjúsági
akciós terv közös tájékoztatásának
érdekében 2008. augusztus végéig.

Közös
megbeszélések
száma

2. Közös kétnyelvű ifjúsági oldal
kidolgozása a 3 helyi sajtóban 2008.
október végéig.

Kétnyelvű
újságcikkek
száma.

1. 3 tanügyi dolgozó felkérése a
fiatalok hatékonyabb tájékoztatása
érdekében a község 3 általános
iskolájában.

A felkért
dolgozók
száma
A fiatalok
tájékoztatásána
k minősége

TEVÉKENYSÉ
GEK
HORDOZÓI
Ifjúsági
civilszervezetek
és a Szeghegy
HK

Ifjúsági
civilszervezetek
és a Lovtyenáci
HK
Helyi Ifjúsági
Iroda

Helyi Ifjúsági
Iroda és a három
helyi sajtó
főszerkesztője
Helyi Ifjúsági
Iroda és ÁI

HATÁRIDŐ
2008.július

KÖLTSÉGVETÉ
S
1.1 Szórólapok
20.000,00
1.2 Önkéntesek
munkája
15.000,00
Összesen 35.000,00

2009. év

2. Kommunikációs
költségek
10.000,00 dinara

2008.auguszt
usa

Helyi források

2009-2011

Nomdai költségek
518.400,00

2008-2011

Helyi források
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2.4 Fiatalok aktiv bekapcsolása a társadalomba

PROBLÉMA
Kevés számú
ifjúsági szervezet

CÉL
Növelni az
ifjúsági
szervezetek
számát a
Községben az
ifjúsági
nemformális
csoporotok
erősítésével

Az ifjúsági
szervezetek
hathatóságának
növelése a
meglévő források
felhasználásával
a Községben.
Az önkéntesség
kezdeményezésé
nek hiánya

Tudat növelés az
önkéntes munka
jelentőségéről

BEAVATKOZÁS/
FELADATOK
1. Legalább 5 műhelymunka/
képzés szervezése a
nemformális ifjúsági
csoportok számára, tudásuk
és képességük növelésének
érdekében a szervezet
irányításáról.

MUTATÓK
Képzések
száma

TEVÉKENYSÉ
GEK
HORDOZÓI

HATÁRID
Ő

Helyi Ifjúsági
Iroda és a civil
szervezetek.

2008-2009

Helyi Ifjúsági
Iroda

2008-2009

Fiatalok száma
akik részt
vettek a
képzéseken
A megtartott
képzések
minősége

2. Finanszírozni az ifjúsági
szervezetek megalakításának
költségeit.

A megalakult
szervezetek
száma

3. Lehetővé tenni a helyiségek
és más erőforrások
használatát az ifjúsági
szervezeteknek előre
meghatározott kritériumok
alapján.
4. Évente legalább egy képzést
szervezni az önkéntesség
témájára a községben minden

A község
helységeiben
megtartott
összejövetelek
száma.
A képzések
száma

KÖLTSÉGVETÉS
1. A trénerek és
koordinátorok
tiszteletdíja és
napidíja, a
résztvevők
útiköltsége, stb...
350.000 dinár
2. Irodai
fogyóeszköz
25.000,00 dinár
3. Kapcsolattartás
és kommunikációs
költségek
15.000,00
4. Frissítők az
előadóknak és
résztvevőknek
75.000,00
Összesen
465.000,00

2008-2011
2. Három
szervezet
Összesen
30.000,00

Helyi Ifjúsági
Iroda

Helyi
Közösségek, civil
szervezetek

2009-2011

3. Helyi források
4.1 Az oktató
tiszteletdíja
30.000,00
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képzések által,
Kishegyes
Községben
minden
szférában.

Alacsony fokú
tudata fiatalok
körében,
részvételük/beka
pcsolódásuk
lehetőségéről
problémáik
megoldásában.

Alacsony fokú
megértés a
mássággal
szemben a
fiatalok körében

Kishegyes
Község fiataljai
tudat növelése
bekapcsolódásuk/
résztvételük
lehetőségéről
problémáik
megoldásában.
Kezdeményezése
k a problémák
közös
megoldására
döntéshozokkal
együtt.
A megértés
növelése a
mássággal
szemben a
faitalok körében
közös
tevékenységek
szervezésével.

szféra képviselőjének.

2008.év
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A résztvevők
száma
A megtartott
képzések
minősége

5. Negyedévente közös
összejövetelek a döntéshozók
és a fiatalok képviselőinek.

Megtartott
összejövetelek
száma

Ifjúsági Iroda

Három
havonta
2009, 2010
és 2011 éf
folyamán.

Ifjúsági Iroda,
civil szervezetek

2009.
április és
szeptember
2010. április
és
szeptember
2011. április
és
szeptember

Résztvevők
száma

6. Évente 2 közös kirándulás
szervezése a Község három
településének fiataljai
számára.

Kirándulások
száma
A résztvevő
fiatalok száma

4.2.Irodai
fogyóeszközök
6.000,00
4.3 Frissítők
15.000,00
4.4 Kommunikációs
költségek
1.200,00 3*3 falu
Összesen
469.800,00
7. Irodai
fogyóeszköz,
kommunikációs
költségek 50.000,00
din

8.1 autóbusz bérlése
6*35.000,00
Összesen
210.000,00
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2.5 Kultúra, sport és a fiatalok szabadideje

PROBLÉMA

CÉL

Nem megfelelő
számú minőséges
szórakoztató
tartalmak kínálata
a Községben.

A minőséges
szórakoztató
tartalmak
számának
növelése a
Községben, a
fiatalok
igényeinek
összehangolása a
meglévő
programok
tartalmával.

BEAVATKOZÁS/
FELADATOK
1. A fiatalok igényfelmérése és
összehangolása a meglévő
szórakoztató programok tartalmával,
fókuszcsoportok a három
településen10-10 fő résztvételével.

A kultúrális
tartalmak

Fókusz
csoportok
száma

TEVÉKENYSÉ
GEK
HORDOZÓI
Helyi Ifjúsági
Iroda

HATÁRIDŐ
2008.
december

A résztvevők
száma a
fokúszcsoporto
kon.
2008-2011

2. A a fiatalokra irányuló
szórakoztatási tartalmak
összehangolása, minden szolgáltatást
nyújtó szereplő ösztönzése által a
Községben.

3. Évente a szórakoztató tartalmak
naptárának kidolgozása és
bemutatása a fiatalok részére, a három
településen a médiák által

A községben
nincs elegendő

MUTATÓK

A fiatalok igényfelmérése és
összehangolása a meglévő kultúrális

A programok
száma

Helyi Ifjúsági
Iroda, ifjúsági
civilszervezetek

Fókusz
csoportok

Helyi Ifjúsági
Iroda Vállakozók
Egyeszülete

1.1 Irodai
fogyóeszköz
3.000,00 din
1.2 Frissítők
4.500,00
1.3 Útköltségek
3.000,00
Összesen:
10.500,00
2.Kommunikáció
s költségek
15.000,00

A résztvevők
száma
Tevékenységek
száma
A szórakoztató
tartalmak
nyomtatott
naptára

KÖLTSÉGVET
ÉS

2009-2011
3.1. Naptár
kidolgozása
20.000,00
3. Reklámköltsé
gek
20.000,00
Összesen
40.000,00

Helyi Ifjúsági
Iroda, ME-ek

2009.január

1.1 Irodadi
fogyóeszköz

12.szám

számú kultúr
műsor a fiatalok
számára.
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számának
növelése a
Községben és a
fiatalok
igényeinek
összehangolása a
már meglévő
tevékenységekkel

programok tartalmával,
fókuszcsoportok a három
településen10-10 fő részvételével.

2. Kultúr programok szervezőinek
kapcsolattartása kerekasztal
beszélgetéseken, Községi szinten,
évente egyszer.
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3.000,00 din
1.2 Rrissítők
4.500,00
1.3 Útiköltségek
3.000,00
Összesen:
10.500,00

száma
A résztvevők
száma a
fokúszcsoporto
kon.

Helyi Ifjúsági
Iroda, ME-ek

A programok
száma

2009-2011

2.1 Irodai
fogyóeszköz
3.000,00 dinar
2.2
Kommunikációs
költségek
1.500.00 dinara
2.3 Frissítők
3.000,00
Összesen
7.500,00 din

2009-2011

3.1Naptár
kidolgozása
20.000,00
3.2
Reklámköltségek
20.000,00
Összesen
40.000,00
Helyi források

A résztvevők
száma
Tevékenységek
száma

A fiatalok
kezdeményezései
nek alacsony
fokú
támogatottsága

A
feltételek
megalapozása a
fiatalok
kezdeményezései
nek
állandó
támogatottságára,
a döntéshozók és
a fiatalok közötti
párbeszédén

3. Évente a kultúrális tartalmak
naptárának kidolgozása és
bemutatása a fiatalok részére, a három
településen a médiák által

A szórakoztató
tartalmak
nyomtatott
naptára

Helyi Ifjúsági
Iroda, ME-ek

1. Fiatalok fórumának megalakítása a
Községben – összetételét képezik a
fiatalok képviselői, az intézmények és
fiatalokkal foglalkozó
civilszervezetek képviselői.

Összejövetelek
száma

Helyi Ifjúsági
Iroda

2oo8.
Szeptember

Helyi Ifjúsági
Iroda és az
önkormányzat

2009-2011

2. Nyilvános felhívás projektek –
innovációs programok kidolgozására

Résztvevők
száma
Beérkezett
pályázatok
száma

3.000.000,00 din
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keresztül.

a fiatalok igényeivel kapcsolatosan és
anyagi támogatás ezek
lebonyolítására.
3. Fiatal alkotók évi találkozója és
alkotásaik bemutatása

Helyszínhiány a
szórakoztató,
kulturális és
sporttevékenység
ek
lebonyolításához.

A helyszínek
számának
növelése és
hozzáférhetősége
a fiatalok
szórakoztató,
kultúr és
sporttevékenység
ek
lebonyolításához
újak
létrehozásával és
a meglévők
felújításával..

12.szám

A beérkezett
pályázatok
minősége

HelyiIfjúsági
Iroda és ifjúsági
civilszervezetek

Résztvevők
száma

1. A fiatalok szórakoztató, kultúrális A községi
és
sporttevékenységek
meglévő helyszinek
állapotáról
helyszíneinek felmérése.
szólo
beszámoló

2009-2011

Helyi Ifjúsági
Iroda és ifjúsági
civilszervezetek

2009.
májusáig

1.1 Terembérlet
60.000,00
1.2
Reklámköltségek
60.000,00
Összesen
120.000,00
Helyi források

Önkormányzat
2. Tervdokumetáció kidolgozása a
meglévő helyszínek szanálására, újak
kiépítésére, zöldövezetek
kialakítására.

2009.
decemberéig

Tervdokumetác
ió
Ifjúsági Iroda és
az önkormányzat

3. Projektek kidolgozása a meglévő
helyszínek felújitására és újak
létrehozására.

Kidolgozott
projektek
száma
Tatarozott
helyszinek
száma
Létrehozott
helyszinek
száma

Helyi források

2010-2011
8.000.000,00
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2.6 Fiatalok felé irányuló szociális politika

PROBLÉMA
Alacsony fokú
megértés a
hátrányos
helyzetű
csoportok iránt

BEAVATKOZÁS/
FELADATOK

CÉL
A hátrányos
helyzetű
csoporotok
magasabb
fokú
elfogadása a
Községben a
faitalok
ösztönzésével
és a
filantrópia
fejlesztésével
.

MUTATÓK

1. Évente 2 műhelymunka
szervezése a hátrányos
helyzetűek iránti előítéletek
megszüntetése érdekében a
három általános iskola össz 6.
osztályosa számára a
Községben.

Műhelymunkák
száma

2.

A
meglátogatott
szervezetek
száma

A fiatalok évi 2 látogatása a
községbeli és régióban
működő hátrányos
helyzetűekkel foglalkozó
szervezetek foglalkozásaira.

TEVÉKENYSÉ
GEK
HORDOZÓI
Ifjúsági Iroda,
civilszervezetek
és AI

HATÁRIDŐ
2008-2011

Résztvevők
száma

Ifjúsági Iroda,
civilszervezetek,
Á.I.

Az óvodások és
iskolások
étkeztetési
feltételeinek
javítása a
Községben terv
kidolgozás által.

1. Kidolgozni a szociális
hátrányban
szenvedő
családokból
származó
óvodások
és
iskolások
étkeztetését és iskolai felszerelést
biztosító tervet.

Kidolgozott
terv

2008-2011

Önkormányzat

1. Oktatók
27.000,00
2.
Kommunikáció
és irodai
fogyóeszköz
költségei
15.000,00
Összesen
42.000,00
Útiköltségek

Résztvevők
száma
Az iskoláskor
elotti, és
iskoláskorú
gyerekek
szüleinek
alacsony fizető
képessége a
gyerekeik
étkeztetésére és
iskolai felszerelés
beszerzésére.

KÖLTSÉGVET
ÉS

2009.

60.000,00

Szakemberek
munkája
100.000,00
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Alternatív
jövedelemszerzés
lehetőségének
hiánya a fiatalok
számára.
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Növelni az
alternatív
jövedelemsze
rzési
lehetőségek
számát az
alternatív
jövedelemsze
rzési
programok
fejlesztésével
a Községbeli
középiskolás
ok és
egyetemisták
számára

1. Évi szinten adatgyűjtés 30%
számú munkaadótól az idénymunkák
számáról és fajtáiról a fiatalok
számára.

2. A fiatalok tájékoztatása évi szinten
az idénymunkák jellegéről és
számáról a 3 helyi sajtó közös,
kétnyelvű ifjúsági oldalaikon.
3. Adatbázis kidolgozása a potenciális
munkaadókról és munkavállalókról.
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A lekérdezett
munkaadók
száma
A
megszervezett
szezonmunkák
száma

Ifjúsági Iroda

A
munkalehetősé
gekről
továbbított
információk
száma

Ifjúsági Iroda

2009-2011

Ifjúsági Iroda

2009.

Az adatbázis
szereplőinek
számai

Kommunikációs
költségek
15.000,00

Helyi források (a
tájékoztatásnál
már költségvetési
tétel a közös
ifioldal)
Önkéntesek
munkája
25.000,00
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2.7 Fiatalok egészsége

PROBLÉMA
Fiatalok
egészségügyi
tanácsadójának
hiánya.

A függőség
betegségek
jelenlétei

CÉL

BEAVATKOZÁS/
FELADATOK

MUTATÓK

Az egészségügyi
szolgáltatások
minőségének
növelése
Kishegyes
Községben
ifjúsági
egészségügyi
tanácsadó
szolgálat
létrehozásával.

1. 2008 végéig 5 fős egészségügyi
munkásból álló csapat megalakítása
akik a fiatalokkal foglalkoznak.

A csapatok
létszáma

2. Évente 2 tribün szervezése az
egészséges táplálkozás témájával a
község 3 általános iskola 8 osztályai
számára.

A tanácsadó
szolgáltatások
száma
Tribünök
száma
A tribünön
résztvett
fiatalok száma

A függőség
betegségek
csökkentése a
fiatalok körében
megelőző
programok által.

1. A község 3 általános iskola 5-8
osztályos tanulói számára évente 4
előadás szervezése az ifjúsági
szervezetek és a község egészségügyi
dolgozók partnerségével.

A megtartott
tribünök,
előadások
száma

2. Évente 3 tribün 50 résztvevővel a
függőségbetegségek témájában a
Község 3 településének
kultúrprogramjai keretén belül mint pl
a falunapok. A HK, ifjúsági
szervezetek és a Jazas Ifjúsági
Szervezet partnerségével.

Tribünök
száma,
résztvevők
száma

TEVÉKENYSÉ
GEK
HORDOZÓI
Ifjsági Iroda és az
Egészségház

HATÁRIDŐ

Helyi források
2008.decembe
réig

Ifjsági Iroda és az
Egészségház
2009-2011

Ifjsági Iroda, az
Egészségház,
ifjúsági
szervezetek

Ifjúsági Iroda,
HK és a
civilszervezetek

2009-2011

2009-2011

1.Előadók
27.000,00
2. Kommunikáció
és irodai
fogyóeszköz
költségei
15.000,00
Összesen
42.000,00
1.Előadók
60.000,00
2. Kommunikáció
és irodai
fogyóeszköz
költségei
15.000,00
3.Lifletek
20.000,00
Összesen
95.000,00
Helyi források

Ifjúsági Iroda
3. 3000 szórólap nyomtatása és
szétosztása a Község 3 településén a

KÖLTSÉGVET
ÉS

2009-2011
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függőségbetegségek káros hatásáról.

12.szám

A szórólapok
száma

135.000,00

2.8 Biztonság

PROBLÉMA
A családonbeüli
agresszió
jelenléte

CÉL
A családonbelüli
agresszió
csökkentése
megelőző
programokon
keresztül és a
családonbelüli
agresszió elleni
védekezés
formáinak
megismertetéséve
l.

Fiatalkori erőszak Fiatalkori erőszak
jelenléte
csökkentése
megelőző
programok és
fiatalkori
képzések által
Kishegyes
Községben

A közreműködés

Az etnikai

BEAVATKOZÁS/
FELADATOK

MUTATÓK

TEVÉKENYSÉ
GEK
HORDOZÓI
Ifjúsági Iroda,
HK és a civil
szervezetek

HATÁRIDŐ
2009-2011

1. Évente 3 tribün 30 résztvevővel a
családonbelüli agresszió elleni
védekezés formáinak
megismertetésével., a Község 3
településének kultúrprogramjai
keretén belül, mint pl a falunapok.
Partnerségben a civilszervezetekkel.

Tribünök
száma
Résztvevők
száma

2. 3000 szórólap nyomtatása és
szétosztása a Biztonsági házak
adataival, az SOS telefonszámokkal
Vajdaságban.

Liflettek száma

Ifjúsági Iroda,
civil szervezetek

1. Partnerségben a civil
szervezetekkel évente 1 projekt a
fiatalkori agresszivitás csökkentésére
irányítva a drámapedagógiai
módszerek alkalmazásával 150
gyerek részére a Község mindhárom
településéről.

Projektek
száma

Ifjúsági Iroda,
civil szervezetek

2009-2011

A
szemináriumok
on és
táborozásokon
résztvevők
száma

Ifjúsági Iroda,
Á.I.

2008-2011

2. A Község három általános
iskolájából évente 5 hetedik osztályos
tanulót kell bekapcsolni
szemináriumokra és fiatalkori
képzésekre nyári táborokon.
1. Évente 1 közös kirándulás a 3

Résztvevők

Ifjúsági Iroda,

KÖLTSÉGVETÉ
S
1. Kommunikációs
költségek
15.000,00
2. Frissítők
6.000,00
3. Napidíjak
15.000,00
Összesen 36.000,00

2009.

Projektenként
250.000,00
Összesen
750.000,00

300.000,00 din

2009-2011

1.Útiköltségek
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hiánya az etnikai
közösségek
között
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közösségeken
belüli és a
Község 3
településének
együttműködés
növelése közös
programokon
keresztül.

általános iskola 7 és 8 osztályos
tanulói számára a fruskagórai
maratonra.
2. Partnerségben a
civilszervezetekkel, az
önkormányzattal és az általános
iskolákkal, évente 1 tolerancia
program 4-6 hónapos időtartamban
200-300 tanuló részére.

2008.év
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száma a
maratonon

civil szervezetek
és Á.I.

Programok
száma
Résztvevők
száma

Ifjúsági Iroda,
civil szervezetek

áprilisa

75.000,00

2008-2011

Programonként
200.000,00 din
Összesen
600.000,00 din
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51.
Kishegyes község Statútumának 34. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002, 9/2004,
2/2005 és 4/2005 szám) és Kishegyes község Képviselő-testülete ügyvitelének 33. szakasza (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja 9/2004 szám) alapján Kishegyes község Képviselő-testülete a 2008. szeptember
24-én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a szociális kérdésekkel foglalkozó bizottság elnökének felmentéséről
I.
TÓTH JÁNOS bácsfeketehegyi lakost felmentjük a szociális kérdésekkel foglalkozó bizottság elnöki
tisztségéről.
II.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly,s.k.
Szám: 06-6-6/2008-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt: 2008. szeptember 24-én
Kishegyes
___________________ .___________________
52.
Kishegyes község Statútumának 34. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja 5/2002, 9/2004,
2/2005 és 4/2005 szám) és Kishegyes község Képviselő-testülete ügyvitelének 33. szakasza (Kishegyes
Község Hivatalos Lapja 9/2004 szám) alapján Kishegyes község Képviselő-testülete 2008. szeptember 24én megtartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST
a szociális kérdésekkel foglalkozó bizottság elnökének kinevezéséről
I.
VIRÁG TERÉZ kishegyesi lakost kinevezzük a szociális kérdésekkel foglalkozó bizottság elnökévé,
mint a helyi önkormányzat képviselője.
II.
A bizottság elnöke megbízatási ideje megegyezik a tagok megbízatási idejével, azaz 2012. december
31-ig tart.
III.
Ezt a végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Pál Károly,s.k.
Szám: 06-6-7/2008-02
a Képviselő-testület elnöke
Kelt: 2008. szeptember 24-én
Kishegyes
___________________ .___________________
53.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye
129/2007 szám) alapján Kishegyes község elnöke 2008. július 10-én meghozta a
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VÉGZÉST
Kishegyes község elnöke aszisztensének kinevezéséről
I
Kinevezik Fekete Helga bácsfeketehegyi lakost Kishegyes község elnöke aszisztensének 2008. július
15-től a gazdaságfejlődési és tájékoztatási ügyek intézésére.
II
Kishegyes község elnökének aszisztense állandó munkaviszonyt létesít.
III
A fizetés magasságát külön végzéssel határozzák meg.
IV
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG ELNÖKE
Csóré Róbert, s.k.
Szám: 06-2-4/2008-01
Kishegyes község elnöke
Kelt: 2008. július 10-én
Kishegyes
___________________ .___________________
54.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye
129/2007 szám) alapján Kishegyes község elnöke 2008. július 10-én meghozta a
VÉGZÉST
Kishegyes község elnöke aszisztensének kinevezéséről
I
Kinevezik Sípos Tibor kishegyesi lakost Kishegyes község elnöke aszisztensének 2008. július 15-től
tervek javaslatára és végrehajtására mezőgazdaság, kommunális tevékenység, urbanizmus és
környezetvédelem terén.
II
Kishegyes község elnökének aszisztense állandó munkaviszonyt létesít.
III
A fizetés magasságát külön végzéssel határozzák meg.
IV
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 06-2-5/2008-01
Kelt: 2008. július 10-én
Kishegyes

Csóré Róbert, s.k.
Kishegyes község elnöke

206.oldal

2008.év

Kishegyes Község Hivatalos Lapja

12.szám

55.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye
129/2007 szám) alapján Kishegyes község elnöke 2008. augusztus 20-án meghozta a
VÉGZÉST
Kishegyes község elnöke aszisztensének kinevezéséről
I
Kinevezik Radulović Gordana kishegyesi lakost Kishegyes község elnöke aszisztensének 2008.
szeptember 1-től tervek javaslatára és végrehajtására szociális védelem terén.
II
Kishegyes község elnökének aszisztense állandó munkaviszonyt létesít.
III
A fizetés magasságát külön végzéssel határozzák meg.
IV
E végzést meg kell jelentetni Kishegyes Község Hivatalos Lapjában.
KISHEGYES KÖZSÉG ELNÖKE
Szám: 06-2-13/2008-01
Kelt: 2008. augusztus 20-án
Kishegyes

Csóré Róbert, s.k.
Kishegyes község elnöke

С А Д Р Ж А Ј
T A R T A L O M

______________________________________________________________________________
Број
Szám

Назив
Megnevezés

Страна
Oldal

46. Одлука о престанку мандата у Скупштини општине Мали Иђош
47. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Мали Иђош
48. Одлука о изменама и допунама Статута општине Мали Иђош
49. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама
50. Одлука о усвајању Локалног Акционог Плана за младе општине Мали Иђош
51. Решење о разрешењу председника Одбора за социјална питања
52. Решење о именовању председника Одбора за социјална питања
53. Решење о постављењу помоћника председника општине Мали Иђош
54. Решење о постављењу помоћника председника општине Мали Иђош
55. Решење о постављењу помоћника председника општине Мали Иђош

129
129
130
143
143
162
163
163
164
164

____________________ . _________________
46. Határozat Kishegyes község Képviselő-testületi tanácsnokok mandátumának megszűnéséről
47. Határozat Kishegyes község Képviselő-testülete tanácsnokai mandátumai megerősítéséről
48. Határozat Kishegyes község Statútumának módosításáról
49. Határozat a helyi közművesítési illetékekről szóló határozat módosításáról
50. Határozat Kishegyes község Helyi Ifjúsági Akciótervének elfogadásáról
51. Végzés a szociális kérdésekkel foglalkozó bizottság elnökének felmentéséről
52. Végzés a szociális kérdésekkel foglalkozó bizottság elnökének kinevezéséről
53. Végzés Kishegyes község elnöke aszisztensének kinevezéséről
54. Végzés Kishegyes község elnöke aszisztensének kinevezéséről
55. Végzés Kishegyes község elnöke aszisztensének kinevezéséről

166
166
167
180
181
204
204
205
205
206

_______________________________________________________________________________
ИЗДАВАЧ:
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
ЧЛАНОВИ РЕДАКЦИОНОГ ОДБОРА:

Скупштина општине Мали Иђош
Дабовић Данило начелник Општинске управе
Дабовић Данило, Барањи Силард и Олга Мудрински

Аконтација годишње претплате за «Службени лист Општине Мали Иђош» је 2.000,00 динара. Претплата се уплаћује на текући рачун бр.
840-745151843-03– Евидентни рачун прихода Органа управе општиен Мали Иђош – за Службени лист.
KIADJA:
Kishegyes község Képviselő-testülete
FELELŐS SZERKESZTŐ:
Dabović Danilo, a községi közigazgatás vezetője
A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI:
Dabović Danilo, Baranyi Szilárd és Mudrinski Olga
Az évi előfizetési előleg 2.000,00 dinár. Az előfizetési előleget a 840-745151843-03 - számú folyószámlára Kishegyes község Képviselő-tesülete
szerveinek bevétele – Hivatalos Lap – címre kell befizetni.

